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Slovenská asociácia malých a stredných 

          podnikov a živnostníkov 

       
 

T l a č o v á   s p r á v a 

14. 11. 2018 
 

 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) 

a 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků  ČR (AMSP ČR) 

vyhlásili rok 2018 Rokom rodinného podnikania. 

 

 Dňa 14.11.2018 Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov 

(SAMP) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Roku 

rodinného podnikania spoločne uskutočnili:  Prvé stretnutie rodinných podnikov ČR a SR. 

 

 Podujatie bolo venované 100. výročiu založenia ČSR a 25. výročiu vzniku samostatnej 

Slovenskej a Českej republiky. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky. 

  

 Organizácie zhodnotili doterajšiu spoluprácu v rámci Roku rodinného podnikania 2018 

v akciách so spoločnou účasťou na: 

1. Prvej medzinárodnej konferencie MSP v hospodárskom priestore EÚ, 8.11.2017 v Bratislave,  

2. Medzinárodnej konferencie k nástupníctvu v Rodinných podnikoch 30.1.2018 v Prahe, 

3. Ocenění nejlepších rodinných firem v rámci Dne podnikatelů ČR 10.10.2018 v Prahe. 

 

 Tieto konferencie, ako aj dnešné stretnutie poukázali na viacero otázok, ktoré je potrebné 

riešiť v súvislosti s postavením a fungovaním Rodinných podnikov (RP) vo vzťahu k súčasne platnej 

legislatíve. 

 

  Vladimír Sirotka, prezident SAMP uvádza: „Malé a stredné podnikanie, obzvlášť rodinné 

podnikanie považujeme za pilier hospodárskej a sociálnej stability. Plnia významnú hospodársku 

úlohu, ale zároveň aj sociálnu funkciu. zabezpečenia rodiny ako základnej ekonomicko – sociálnej 

bunky štátu a to nie len na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ“.  

  

 Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných viac ako  330  tisíc podnikajúcich Fyzických 

osôb a cca 220 tisíc Právnických osôb. Z tohto počtu je približne 98 % charakteru MSP. V ČR cca 1, 4 

mil. podnikateľských subjektov, z toho cca 1 mil. Osôb samostatne zárobkovo činných a cca 400 tisíc 

obchodných spoločností. 99 % všetkých firiem v ČR sú malé a stredné podniky. 95 % z nich sú firmy 

do 10 zamestnancov. Veľa z týchto subjektov je rodinného charakteru, v ČR sa odhaduje až 75 – 80 % 

sektoru MSPaŽ. Z tohto dôvodu AMSP ČR a SAMP usilujú o ukotvenie definície rodinného 

podnikania do českého a slovenského právneho poriadku, aby bolo možné štatisticky zistiť a doložiť 

významnosť tohto segmentu. 

 

„Ministerstvo hospodárstva SR považuje malé a stredné podniky za dôležitú súčasť nášho 

hospodárstva. Ich pridanou hodnotou pritom je, že pôsobia aj v regiónoch, o ktoré veľkí investori 

nemajú až taký záujem,“ uviedol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Rezort sa snaží 

identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú malí a strední podnikatelia, a aj preto súčasťou 

druhého antibyrokratických balíčka sú konkrétne návrhy na zmeny, ktoré majú pomôcť rodinným 
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podnikom. Okrem iného by do júna budúceho roka mali byť upravené podmienky pre zamestnávanie 

rodinných. „Výpomoc rodinných príslušníkov pri dodržaní stanovených podmienok by sa už nemala 

považovať za nelegálnu prácu. Časť opatrení je venovaná aj problematike generačnej výmeny 

v rodinných podnikoch, čo je téma o ktorej diskutuje MH SR i s českým ministerstvom priemyslu,“ 

dodal štátny tajomník R. Chovanec. 

 

Robert Szurman, štátny tajomník v Ministerstve priemyslu a obchodu ČR uviedol: "Rozvoj 

rodinných firiem je v záujmu skvalitňovania podnikateľského prostredia s cieľom ich vyššej 

konkurencie schopnosti".  

 

 Karel Havlíček, predseda predstavenstva AMSP ČR uvádza: "Rodinné firmy sú základom 

zdravej ekonomiky. Sú odolnejšie v dobe krízy, čo je dané jednak tým, že sa financujú prednostne z 

vlastného kapitálu, a v zlých dobách tak nie sú pod tlakom veriteľov, a jednak preto, že sa rodinní 

príslušníci v horších časoch dokážu zomknúť a firmu udržia aj za cenu straty komfortu. Rodinné firmy 

sú základom obslužnosti vidieka, nadväzujú na tradície a pôvodné výrobky. Vytvárajú tím aj obraz 

našich regiónov. Ich rola tak zďaleka nie je iba ekonomická, ale aj sociálna." 

  Preto je potrebné venovať podpore a rozvoju tohto  sektora a jeho činnosti zvláštnu 

pozornosť“. Súčasná legislatíva ale pojem „Rodinný podnik“(RP) nepozná a nerešpektuje špecifické 

vlastnosti RP. 

 

  Z tohto dôvodu a potreby hlbšie poznať prostredie RP, uskutočňuje SAMP v súčasnosti prvý 

a svojho druhu ojedinelý prieskum stavu RP na Slovensku, v spolupráci s Ekonomickou 

univerzitou v Bratislave, Paneurópsku vysokou školou v Bratislave a Vysokou školou 

ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave.   
  

 Na stretnutí boli prezentované prvé čiastočné výsledky prieskumu a pripomienkované 

z pohľadu praktických  poznatkov konkrétnych RP. Na stretnutí bola podaná aj informácia 

o rozpracovanom návrhu SAMP na systém „Rodinného zdaňovania“.  

 Výsledky prieskumu poukazujú na nutné úpravy súčasnej legislatívy, Súladu 

súčasného legislatívneho prostredia a špecifického postavenia a činnosti   Rodinného 

podniku, ako: 

  

1. Potreba definovania RP a jej ukotvenia definície v legislatíve. 

2. Nakladanie s majetkom RP, definovanie majetkovej účasti členov RP. 

3. Spôsob ručenia Rodinného podniku voči tretím osobám. 

4. Daňový systém RP a daňové povinnosti RP a členov RP, Zjednodušenie účtovnej 

evidencie RP. 

5. Súlad (nesúlad) zákonníka práce a Zákona o rodine pri zamestnávaní manželov, 

rodinných príslušníkov, pracovno právne vzťahy.   

6. Účasť na SP a ZP, podmienky BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ďalších 

povinností. 

7. Rodinný podnik a povinnosti transferového oceňovania.   

8. Následníctvo v RP, otázky dedičského práva, právnej účinnosti testamentu, určenie 

následníctva RP. 

9. RP a nariadenie EK:  GDPR. 

10. Pokračovať vo výskume prostredia RP samostatnou výskumnou úlohou, podporenou 

finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.. 
  

 Účastníci stretnutia sa zhodli, že v situácii, keď sa v RP prelínajú rodinné a obchodné vzťahy 

je nutnosť prispôsobiť legislatívne prostredie obchodných spoločností podmienkam rodinného 

podnikania, pričom tento problém ďaleko prekračuje rámec Slovenska a Čiech a je aktuálny v celej 
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Európskej únii. Pokračujúci výskum má za cieľ, v konečnom dôsledku potrebné úpravy legislatívy 

navrhnúť. 

 Účastníci stretnutia sa zhodli a odporučili ďalej pokračovať v prieskume a výskume 

špecifického postavenia RP a odporučili pokračovať v prácach SAMP na systéme rodinného 

zdaňovania. 

 

 Ďalšie etapy výskumu, ktoré môžu a samozrejme poukážu na ďalšie špecifické otázky,  

by mali pomôcť precizovať návrh opatrení ako celok, s cieľom zlepšiť postavenie 

a podmienky činnosti rýchlo sa rozvíjajúceho sektoru Rodinných podnikov na Slovensku 

a v Čechách. 
  
Bratislava 14.11.2018 

          

 

v.r. Ing. Vladimír S i r o t k a, CSc.     v.r. doc. Ing. Karel H a v l í č e k, Ph.D., MBA. 

  

       prezident SAMP         predseda predstavenstva AMSP ČR   

 

 

 

 

 

Kontakty pre médiá: 

 

 Vladimír Sirotka, prezident SAMP, tel.: +421 905 969 411, e-mail: samp@samp-msp.sk  

 Branislav Jelenčík, člen prezídia SAMP, tel.: +421 903 435 933, e-mail: 

brano.jelencik@gmail.com  
 Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR, tel.: +420 731 126 001, e-mail: 

havlicek@amsp.cz  

 Libor Musil, člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rok rodinného podnikání 2018 

a majitel rodinné firmy LIKO-S a.s. Slavkov u Brna, tel.: +420 602 564 266, e-mail: 

libor.musil@liko-s.cz  
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