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1 ÚVOD 

 

Rodina je základní stavební jednotkou každého lidského bytí. Společenství, které je 

nenahraditelné, má svá pevná pouta, závazky a cíle. Jedním z těchto cílů bývá touha vytvořit 

rodinné tradice, psát historii, která může být směrodatná pro několik dalších generací              

a v neposlední řadě zajistit materiální stabilitu pro své okolí. Spolu s tendencí vytváření 

hodnot pro celou společnost získáváme základní charakteristiku pojmu rodinné podnikání. 

Definování a pochopení role rodinných podniků je důležitým faktorem pro podporu a pomoc 

vytvářet stabilní dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné podnikatelské prostředí.  

  Ve srovnání s ostatními evropskými, ale i mimoevropskými zeměmi, zůstává rodinné 

podnikání v České republice zcela nedoceněno. V západních zemích jsou upřednostňovány 

programy na podporu rodinných podniků, probíhají průzkumy a přizpůsobuje se jim také 

legislativa dané země. Všechny tyto poznatky v České republice, i ve východní části Evropy, 

chybí.  

Diplomová práce je zaměřena na průzkum zájmu o podnikání v oblasti rodinné firmy. 

Vzhledem k tomu, že rodinné podniky tvoří v celém světě pevnou páteř ekonomiky, je více 

než účelné, zaměřit se na problematiku v prostředí českých podniků. Zjistit výhody                 

a nevýhody tohoto typu podnikání, vyvodit důsledky z existence takových firem a popsat 

veřejné mínění ohledně dané oblasti.  

Úkolem je vytvořit teoretický a praktický základ k danému tématu, dále využít 

výsledků z výzkumů jiných asociací, konkrétně Asociace rodinných podniků a Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků ČR. Stěžejní částí práce bude provedení                  

a vyhodnocení dotazníkového šetření. Toto šetření proběhne ve dvou provedeních. První 

dotazovaní budou zaměstnanci strojírenského podniku Jan Bacho, druhé dotazování se bude 

konat v rámci průzkumu u veřejnosti. Následně proběhne porovnání výsledků, vyvození 

důsledků a navrhnutí doporučení pro rozvoj rodinného podnikání nejen pro podnik Jan Bacho, 

ale také z globálního hlediska pro budoucí generace.  
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2 TEORETICKO – METODICKÁ ČÁST 

 

 V úvodu teoreticko – metodické části je třeba objasnit dva základní pojmy, které úzce 

souvisí s problematikou rodinného podnikání. Jsou to dva předpoklady, které musí být 

naplněny a jejichž přítomnost je nutná. Jedná se o samotné podnikání a instituci rodiny. 

 

2.1 Východiska rodinného podnikání 

 

 Moderní společnost na počátku 21. století představuje organismus, jehož vznik            

a fungování prochází jednotlivými úrovněmi sociální integrace. Nejedná se pouze o vztahy 

přímé, ale mluvíme zde o propojení jednotlivých prvků různých infrastruktur, které 

dohromady tvoří fungující celek.  

 Jako východisko této určité infrastruktury v rámci rodinného podnikání považujeme 

dva významné sociální a ekonomické pojmy, tedy podnikání a rodina.  

 

2.1.1 Podnikání 

 Podnikání představuje jedno z nejstarších povolání na světě. Za počátky může být 

považován směnný obchod, prostá směna zboží za zboží čili barterový obchod, v dobách 

středověku. Tento typ podnikání, ačkoliv je možné se s ním setkat i dnes, byl zpomalující       

a znesnadňoval bezprostřední směnu. Postupně ji ulehčily drahé kovy a nakonec došlo ke 

vzniku peněz. Díky podnikání je dnes možné obchodovat na mezinárodní úrovni, 

spolupracovat se státy třetího světa nebo s mocenskými velmoci.  

 ,,Mnoho lidí dosud historii a teorii podnikání nepovažuje za relevantní. Jejich 

argumenty jsou obvykle založeny na předpokladu, že historie nemá žádný význam pro 

současnost a že teorie je příliš abstraktní s žádnou praktickou hodnotou. Existují podnikatelé, 

kteří nikdy nic nečetli o podnikání, ale všichni vynikající podnikatelé přiznávají velký podíl 

znalostí teorie na svém úspěchu. Objektivně je třeba připustit, že teorie podnikání nezaručuje 
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automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele. Pomáhá však podnikateli 

najít nejlepší cestu k úspěchu, překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu. 

I když Cantillon a Say popsali a zdůvodnili význam podnikání, přeci jen se teorie 

podnikání jako ucelený systém poznatků o podnikání vyvíjela pomalu. Nejdříve v rámci jiných 

věd, aby se v osmdesátých letech 20. století koncipovala jako samostatná vědní disciplína.  

Deakins a Freel [2003, s. 2] rozčlenili výzkum podnikání podle tří přístupů:  

1. Ekonomický přístup je zaměřen hlavně na studium role podnikatele v ekonomickém 

rozvoji. Za zmínku stojí hlavně díla Josefa Aloise Schumpetera a Israela Kirznera. 

Podle Schumpetera je podnikatel mimořádná osoba-inovátor, který přináší změnu 

v produktu nebo v technologickém procesu, a tím vytváří přidanou hodnotu. Podle 

Kirznera je podnikatel spekulant, který je schopen identifikovat nabídku a poptávku     

a tuto informaci využít jako příležitost k dosažení zisku. 

2. Psychologický přístup je zaměřen hlavně na hledání typických vlastností podnikatele. 

Jejich případné nalezení mělo identifikovat potenciálně úspěšné podnikatele. 

Existence takových specifických vlastností nebyla potvrzena. Proto byl tento přístup 

podroben kritice, i když významně přispěl k poznání vlastností podnikatele. 

3. Sociálně-ekonomický přístup je zaměřen hlavně na hledání vlivu sociálně 

ekonomického prostředí na úspěch v podnikání.“ [17, str. 18] 

 Podnikáním nazýváme proces uspokojování potřeb zákazníků prostřednictvím trhu, 

snahu o dosažení zisku, tedy zhodnocení vloženého kapitálu, naplňování společenského 

poslání podniku a v neposlední řadě také nutnost čelit riziku. Podnikat mohou fyzické osoby, 

právnické osoby a také stát. Přesná definice podnikání zní: 

 ,,Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Ziskové kritérium (v neziskových 

organizacích kritérium hospodárného využití zdrojů) je konkrétním vyjádřením tzv. 

ekonomického principu, který v podnikatelském rozhodování hraje dominantní roli (účelem je, 

aby využívané zdroje byly maximálně využity).“ [16, str. 8] 

 Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě 

živnostenského oprávnění, nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, také fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do 

evidence podle zvláštního předpisu. Jako podnikatel je označena osoba, která splní obligatorní 
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podmínky nutné pro zahájení podnikání. Plnoletost, osoba starší 18 let, svéprávnost, osoba 

musí být způsobilá k právním úkonům, bezúhonnost, osoba, která nebyla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání a bez 

závazků vůči státu, tedy bez daňových nedoplatků, nezaplacených odvodů sociálnímu 

zabezpečení a zdravotnímu pojištění. 

Mezi základní vlastnosti úspěšného podnikatele patří osobní motivace, která je 

důležitá při stanovování plánů, podnikatelských cílů a přání, dále vědomosti a dovednosti 

nabyté studiem odborných zdrojů, či z praktických zkušeností. Tyto aspekty se dají naučit 

nebo natrénovat, je třeba brát v úvahu také vlastnosti vrozené, kterými by úspěšný podnikatel 

měl disponovat, jsou to odvaha, sebedůvěra a vytrvalost. 

,,Srpová (2010) tvrdí, že představa, že se člověk podnikatelem musí narodit, je 

poněkud mylná. Neexistuje žádný podnikatelský gen, který člověk ve své genetické výbavě buď 

má, nebo nemá. Vše závisí jen na schopnostech člověka učit se, na jeho vůli a zapálení pro 

věc. Stejně tak nelze říci, že se podnikání nedá naučit. Pro úspěšné podnikání je důležitý 

jednak postoj člověka k podnikání a jednak jeho znalosti procesů, které v podnikání probíhají. 

Postoj člověka k podnikání se naučit nedá. Názory na svět, sebe samého, své 

schopnosti a dovednosti si člověk utváří na základě svých zkušeností. S postojem k podnikání 

je to stejné jako s etickým chováním. Můžeme se učit o tom, jak úžasné je podnikat a jak 

důležité je etické chování, ale to neznamená, že potom budeme mít odvahu pustit se do 

podnikání nebo se budeme eticky opravdu chovat. 

Procesy probíhající v podnikání se naučit dají. Můžeme se naučit postup při založení 

firmy, metody analýzy trhu, finanční plánování a řízení apod. Ty jsou obsahem mnoha 

vzdělávacích kurzů a jsou popsány v mnoha knihách.“ [17, str. 21]    

2.1.2 Rodina 

 Rodina představuje seskupení lidí žijících ve společné domácnosti, kteří si pomáhají, 

cítí k sobě náklonost a lidí vytvářejících domov. Je považována za základní stavební jednotku 

lidského bytí a pospolitosti. Existence rodiny a členství v této skupině formuje náš život, naše 

vědomí, návyky a zvyky od raného dětství až po dospělost. Rodinné vztahy, které v životě 

utváříme, představují nejpevnější emocionální spojení, které kdy navážeme, zejména vztah 

matka-dítě. 
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 Z právního hlediska zde byl zákon č. 94/1963 Sb., který obsahoval ustanovení             

o manželství, vztahu mezi rodiči a dětmi a výživném. Dne 1.1. 2014 byl tento zákon zrušen 

zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 

 ,,Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, S jakým se dítě setkává. 

Předurčuje jeho osobní vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. Rodina dítě orientuje na 

určité hodnoty, vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje mu určitý typ podpory. Tímto 

způsobem osobitě zabarvuje to nejpodstatnější, co dítěti předává - sociální dovednosti, bez 

kterých se ono dítě v dospělosti neobejde. V tomto smyslu mluvíme o socializační funkci 

rodiny. Každá rodina má svou vlastní vůni a každá v nějaké míře respektuje obecně závazná 

pravidla fungování společnosti. Rodina je unikátní a nenahraditelnou institucí proto, že 

nejlepším možným způsobem spojuje specifické a univerzální. Bez osobního, vysoce 

angažovaného zaujetí rodičů na osudu dětí by se děti vychovat nedaly. Bez respektu k danému 

stavu společnosti a jejím potřebám rovněž ne.“  [13, str. 9] 

 

2.1.2.1 Funkce rodiny 

Funkce rodiny se vyvíjí v souvislosti se změnami ve společnosti, které ovlivňují 

postavení rodiny v jejich blízkém prostředí, i vztahy uvnitř rodiny. Do globální modernizace 

tedy spadají i změny ve funkčnosti rodiny. Moderní rodina žijící ve 21. století pozbyla některé 

ze svých dřívějších funkcí nebo jen ztratily na hodnotě, naopak dnešní doba přináší nové 

funkce, které nabývají na důležitosti. Situace v rodině a její vypovídací schopnost 

koresponduje s materiálním postavením ve společnosti a také v prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá. Jednoduchým případem může být výchova dětí ve Spojených státech amerických ve 

srovnání s výchovou v České republice. 

,,Jiří Výrost uvádí čtyři základní funkce: 

1.  Funkce reprodukční 

2. Funkce materiální - Tato funkce měla v minulosti významnější místo než nyní, kdy         

funguje systém sociálních podpor, a slabší členové rodiny tak nejsou tolik závislí na 

silnějších.  

3. Funkce výchovná — Rodina poskytuje dítěti základní orientaci v okolním světě, funguje 

jako regulátor nežádoucích činností. 
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4. Funkce emocionální — V této oblasti je rodina jedinečná a nezastupitelná. Pokud je 

rodina dysfunkční, je právě tato oblast nejvíce zraňující. Rodina poskytuje všem svým členům 

uspokojení řady potřeb — mezi jinými potřeby podpory, pomoci a přijetí, potřeby společných 

rituálů, plánů apod.  

Aby rodina plnila uvedené funkce, je třeba přítomnosti všech jejích členů. Vzhledem k dítěti 

tedy hlavně obou rodičů. Je všeobecně známo, že absence jednoho z rodičů je pro sociální      

i emocionální vývoj dítěte velmi škodlivá a snad ani nemůže projít bez následků. Pokud je 

rozpad rodiny neodvratitelný, je třeba udržet vztahy mezi oběma rodiči a dítětem na nejlepší 

možné úrovni, aby zůstalo zachováno co nejvíce z výše zmiňovaných funkcí.“ [7, str. 76] 

 

2.1.2.2 Rodina jako novodobý pojem  

 Nová doba, moderní přístupy a technologický pokrok s sebou přináší řadu výhod. Jsou 

ovšem zvyklosti a pravidla, která jsou těmito faktory ovlivňována nepříznivým způsobem. 

Dnešní moderní rodina často nenaplňuje vlastnosti, které považujeme za samozřejmé, jako je 

například uzavření manželského svazku, mateřská dovolená nebo otec, jako hlava rodiny. 

Lidé se velmi flexibilně přizpůsobují vlivu okolí a ztrácejí tak pravý význam rodiny. Tato 

fakta nesou určitý podíl na změně přístupu k rodinnému podnikání. V dřívějších dobách bylo 

samozřejmostí, že syn převzal řemeslo svého otce. Dnes je situace zcela odlišná. Prvek rodiny 

a rodinné pospolitosti již není prvním kritériem při volbě zaměstnání a způsobu obživy. 

 ,,Představa ideální rodiny — máma, táta a dvě děti — v poslední době nějak ztrácí 

lesk. Lidé se berou později a mají méně dětí. Konkrétní čísla se mezi jednotlivými zeměmi 

budou lišit, ale celkový trend směřuje k nižšímu počtu sezdaných párů s dětmi. Rodiny s dětmi 

do 18 let nyní tvoří jen malé procento všech rodin. Tyto trendy znepokojují i bohaté asijské 

země jako je Singapur, Japonsko a Hongkong. Dále roste i počet pracujících žen a matek. 

Tento trend vedl k rozšíření denních školek, čistíren a stravovacích služeb, zvýšila se               

i spotřeba polotovarů, zboží denní spotřeby, oblečení pro pracující ženy a rozšířily se další 

podnikatelské služby. Stále více marketingových specialistů adresuje reklamu na své 

produkty, ať už jde o automobily, pojištění a cestování nebo finanční služby, pracujícím 

ženám. U některých produktů, jako jsou šperky, které běžně kupují muži a nosí ženy, si 

prodejci všimli skutečnosti, že stále více zaměstnaných žen si kupuje šperky ze zájmu a pro 

radost. Výsledkem posunu tradičních rolí a hodnot manželů a manželek je i to, že stále více 

mužů přebírá domácí povinnosti, jako jsou nákupy nebo péče o dítě, a proto se výrobci 
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potravin a domácích spotřebičů zaměřují i na tuto skupinu. Počet jednočlenných                     

a nerodinných domácností bude nadále představovat značné procento všech domácností. Tyto 

typy zahrnují netradiční nebo různorodé domácnosti osaměle žijících osob, dospělých žijících 

pohromadě, rodiny s jedním rodičem, bezdětné páry nebo tzv. opuštěná hnízda. Stále vice 

párů se rozvádí nebo žije odděleně, žije bez svatby, případně se páry berou později nebo bez 

toho, že by chtěly mít děti. V zemích jako je Švédsko. Německo, Dánsko a Švýcarsko nyní 

jednočlenné domácnosti tvoří 30% všech domácností.“ [9, str. 144]    

  

2.2 Charakteristika rodinného podnikání 

 

Rodinné podnikání lze považovat za velmi důležitou součást národních ekonomik. 

Rodinné podniky se významně podílí na tvorbě HDP a také na zaměstnanosti. Téměř 80% 

hrubého domácího produktu v Evropě produkují rodinné společnosti.  

Jak uvádí Alderson, drtivá většina podniků na světě je vlastněna nebo kontrolována 

rodinami. Rodinné podnikání je nejrozšířenější formou podnikání na světě a více než 80% 

podniků ve Spojených státech amerických je vlastněno nebo spadá pod kontrolu rodin. 

V Latinské Americe je to přibližně 70% podniků, obdobně je na tom Austrálie a naprosto 

dominantní postavení zaujímá Asie, zejména Čína, pro kterou je rodinné podnikání a rodinná 

pospolitost něco jako pilíř jejich národní morálky a zvyklostí. [1, str. 4]  

Tento typ podnikání vyvolává ve světě stále přínosný a hodnotný dojem. Jedny 

z největších a nejúspěšnějších značek na světě se pyšní titulem rodinný podnik, například 

společnost: IKEA, Bosch, Porsche, Swarovski, Ford Motor Company, Dr.Oetker, Michelin, 

Renault a podobně. V České republice tomu není jinak. Existuje celá řada významných 

rodinných firem se slávou a věhlasem, jako například Synot Holding, Kofola, Hruška, 

Madeta, Koh-i-noor, Petrof, Ravak, Pivovar Svijany, Siko a podobně.   

,,Význam rodinných podniků lze vyjádřit nejen kvantitativně, tj. jejich počtem, ale také 

kvalitativně. Výzkumy (Strážovská, 2004, Hanzelková, 2006, Koráb a kol., 1998) ukazují, že 

rodinné podniky jsou například více než na krátkodobý zisk orientovány do budoucna, jde jim 

spíše o dlouhodobou orientaci. Daleko více než nerodinné podniky jsou schopny obětovat 

zisky k dalšímu zajištění chodu firmy, čímž se stávají odolnější vůči kritickým situacím. 

Rodinné firmy se tak stávají poměrně spolehlivým obchodním partnerem. Také progresivita 
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rodinných podniků spočívá ve skutečnosti, že poskytují pracovní místa rizikovým skupinám 

obyvatel. V některých zemích je zcela běžné, že podnikatelé zakládají firmu již jako rodinnou 

např. Japonsko, Finsko, Německo, USA atd.  

Rodinné podniky se tak stávají jednou z možností řešení problému nezaměstnanosti. 

Většinou vykazují větší schopnost vytvářet nová pracovní místa. Tato schopnost zřejmě souvisí 

s jejich vysokým smyslem pro sociální zodpovědnost. Právě zde se ukazuje otevřenost 

rodinných firem vůči např. mladým členům rodiny, absolventům, lidem bez praxe, kteří 

představují jednu z rizikových skupin. Obdobným způsobem řeší rodinný podnik 

problematickou situaci na trhu práce v oblasti dlouhodobě nezaměstnaných, jako jsou osoby 

ve vyšším věku, popř. osamělí rodiče, tedy samoživitelé. Zkušenosti z předchozího zaměstnání 

jsou tak využity ve prospěch rodinné firmy, která na oplátku dokáže usnadnit životní situaci 

svému zaměstnanci.“ [15, str. 9] 

Alderson tvrdí, že navzdory vysokému počtu rodinných podniků v globální 

ekonomice, se vyskytuje velký počet podnikatelů, kteří tvrdí, že se jedná o negativní způsob 

podnikání a posměšně jej označují jako ,,moms and pops“, tedy maminky a tatínkové. 

Vysvětlení je zde takové, že většina rodinných společností jsou malé podniky, které 

neinvestují do reklamy a propagace, lidé si tedy kupují jejich produkty bez všeobecného 

povědomí. Představuje to ,,nižší úroveň podnikání“ doprovázené částečnou familiárností.        

I přesto se vyskytují četné příklady úspěšných rodinných podniků s udržitelnou konkurenční 

výhodou, ovládající své trhy a mnoho z nich je velmi známých. [1, str. 5]   

 

2.2.1 Teoretické aspekty rodinného podnikání 

 Přímá definice rodinného podnikání se v oblasti odborné veřejnosti začala diskutovat 

od 90. let minulého století. Sjednocený výklad byl potřebný zejména pro komparaci výsledků 

rodinného podnikání v evropském, či světovém měřítku. 

 ,,Na základě výzkumů bylo doporučeno používat tři typy definic rodinných podniků 

(Astrachan, Klein, 2002). 

 Rodinný podnik – rodina má zásadní vliv na řízení a rozvoj podniku a strategickým 

cílem je firmu předat další generaci. 

 Rodinný podnik – definovaný na základě vlastnické kontroly (např. podílu akcií) 

zakladatelem a jeho potomky. 
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 Rodinný podnik – je podnikem několika generací. Rodina podnik přímo řídí, majetek 

firmy je ve vlastnictví rodiny, více než jeden člen rodiny je v TOP managementu 

firmy. [5, str. 14] 

 

Dále je možné vymezit různé charakteristiky, které jsou pro rodinné podnikání 

společné: 

 Jedná se o společenství kooperujících lidí, které řídí nebo vlastní členové jedné, či 

více rodin.  

 Z pravidla jsou zde přítomni i zaměstnanci, kteří nejsou v příbuzenském vztahu. 

 Ve vrcholovém managementu působí členové rodiny. 

 Vlastnictví, řízení a strategické rozhodování je v rukou členů rodiny. 

  Záměrem je předat podnik následující generaci.  

  Nejsou zde zvolena kritéria o velikosti podniku nebo počtu zaměstnanců. 

 

,,V praxi stále více podnikatelů provozuje své podnikání za součinnosti svých blízkých. 

Ve většině případů se však tyto osoby podílejí na vytváření trvalých hodnot bez jakékoli 

smluvní úpravy. To a čím dál častější rodinné spory, které musely soudy rozhodovat, vedly 

zákonodárce k rozhodnutí zakotvit tento nový institut rodinného závodu do nového 

občanského zákoníku. Právní úprava rodinného závodu byla převzata z ucelené koncepce 

italského Codice Civil a usiluje o vyplnění prostoru v situacích, kdy členové rodiny fakticky 

pracovali pro rodinný závod, ovšem jejich práva a povinnosti nebyly nijak upraveny zvláštní 

smlouvou. Tato mezera v právu tak mnohdy vedla k tomu, že členové rodiny nepoužívali proti 

hlavnímu vlastníkovi závodu (nejčastěji to byl otec rodiny) žádnou speciální ochranu. Od 

ledna 2014 tak mají všichni příslušníci rodinného závodu stanovena jasná pravidla.“ [33]  

 

Podle nového Občanského zákoníku, který nabyl právní moc dne 1.1.2014, je rodinný 

podnik, v zákonném znění rodinný závod, speciální typ obchodního závodu. Nejedná se 

o právní subjekt, ale z hlediska právní teorie spíše o věc hromadnou. Jedná se o závod, kde 

spolu pracují manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně, nebo osoby sešvagřené, tj. osoby, 

jejichž vztahy vznikly manželstvím, tedy vztahy k pokrevním příbuzným partnera, až do 
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druhého stupně. Může se ale jednat i o osoby, které trvale pracují pro rodinu, zejména ty, 

které se pravidelně starají o chod rodinné domácnosti. 

Dále má závod sloužit pro obživu rodiny a jejích členů, kteří by měli mít právo 

spolurozhodovat o zásadních otázkách týkajících se provozu. Je zde proto zakotveno pravidlo 

nezbytného souhlasu většiny členů rodiny, kteří se jakýmkoliv způsobem účastní provozu 

rodinného závodu. Jednotliví členové se podílejí na zisku a mají právo na následné 

vypořádání svého podílu i s jeho přírůstky v případě zániku jejich členství na rodinném 

závodu.  

,,Teoretický rozbor východisek rodinných podniků by nebyl úplný, kdybychom se 

nezabývali specifickou úlohou rodinného podniku jako významného zdroje příjmů rodiny.      

V řadě případů je totiž tento jedním z důvodů, proč se podnik zakládá — ať již je důvodem 

rozpoznání příležitosti na trhu, nebo nutnost zajištění obživy v případě nezaměstnanosti. 

 Na téma chování podnikatelů v tomto ohledu si ve Spojených státech nechal zpracovat 

výzkum časopis Financial Planning (O'Brien, 2007). Z něj vyplývá, že kvůli vysoké 

angažovanosti rodiny v podniku je velmi časté maximální reinvestování výdělků zpět do firmy. 

Rodinné podniky tak v drtivé většině tvoří jediný zdroj příjmů rodiny (92,6 %). 

 Z našeho výzkumu v ČR vyplývá, že situace je do jisté míry podobná jako v USA.       

V něm uvedlo 74 % respondentů z řad rodinných podniků, že je pro jejich rodinu podnik 

jediným zdrojem příjmů. Tato závislost rodiny na podniku je každopádně potenciálně velmi 

riziková. A toto riziko bude dále narůstat s ohledem na v ČR připravovanou penzijní reformu. 

Snadno se tak může stát, že první generace zakladatelů nejen, že bude mít problémy                

v okamžiku předávání firmy, ale ještě navíc nebude mít adekvátně zajištěné jmění na svou 

vlastní penzi. Ve výsledku tak bude odsunovat předání firmy i z těchto důvodů. A tato 

kombinace může být v řadě případů smrtící.“ [5, str. 45] 

Mezi zajímavé charakteristiky rodinných podniků patří volba právní formy. Podle 

zahraničních zdrojů je zcela zřejmé, že velká část rodinných společností vstupuje do 

podnikání jako fyzická osoba. Dále je obvyklé, že postupem času dojde k přeměně na osobu 

právnickou, kde převažuje forma společnosti s ručením omezeným, naopak minimální 

zastoupení představuje forma akciové společnosti.    
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2.2.2 Historie rodinného podnikání 

 Rodinné podnikání představuje bezesporu nejstarší formu podniku v celé historii 

novodobé civilizace. Poznatky jsou po celém světě spjaty s dlouholetou tradicí. Za počátky je 

možné považovat pospolitou společnost, kdy rodinní příslušníci obstarávali prvotní potřeby 

nutné k přežití.   

 ,,Budeme-li hledat stopy rodinného podnikání v pozdější době, lze za rodinné 

podnikání označit činnost šlechtických rodů. Příslušníci jednotlivých rodů vlastnili půdu        

a pozemky, k jejich obhospodařování si najímali čeleď a sezónní dělníky. Jak uvádí Čornej 

(1992), problém šlechtických rodů bylo především špatné hospodaření, které vedlo ke krachu 

většiny panství. Zisk, který z obdělávání půdy získali, zřídkakdy reinvestovali zpět do 

podnikání, a tak většina rodů skončila s velkými dluhy. 

 Postupně se v českých zemích prosadil manufakturní způsob výroby. Nejdříve byla 

manufaktura plně využita v oboru plátenictví. Výrobky přadláků a tkalců vykupovali tzv. 

faktoři, kteří je dodávali do velkých skladů, zejména v Lužici a ve Slezsku. Plátenictví bylo 

příkladem rozptýlené manufaktury, kdy výroba nebyla soustředěna na jedno místo. 

V centrálních dílnách se prováděla konečná úprava plátna, tedy bělení, barvení atd.  

 Průmyslová revoluce v českých zemích probíhala o něco později než v okolních 

státech. První fáze revoluce probíhala ve 20. až 70. letech 19. století. Šlo o přechod od 

manufakturní výroby k výrobě tovární. Rodinné manufaktury založené otcem se rozvíjely na 

tovární výrobu, kterou postupně převzali potomci. K udržení rodinného majetku tedy 

přispívalo nejen ekonomické prostředí, které nahrávalo zejména rozvoji výroby, ale také 

tehdejší pojetí rodiny. Základem tehdejší rozvětvené rodiny byl právě její majetek. Po smrti 

zakladatele podniku zdědil dům a veškerý majetek zpravidla nejstarší syn. Tento model rodiny 

má původ v severním Německu. Rodinné jmění tak zůstávalo v rukou jednoho jedince, který 

měl povinnost ostatní členy rodiny nejen uživit, ale také je podporovat při vzdělání a vybavení 

(Možný, 1999). 

 Koncem 19. století a počátkem 20. století dochází vlivem převažující liberalizace 

v sociologickém pojetí rodiny k postupné změně modelu rodiny a s tím souvisejícího dědictví. 

V návaznosti na Code civil, který zrovnoprávňoval sourozence v dědickém řízení, dochází 

k rozdělení velkých majetků v podobě továren na menší subjekty (Možný, 2006). 

S rozrůstajícím se průmyslem a konkurencí se řada rodinných podniků potýkala 

s nedostatkem kapitálu. Proto se do výroby stále častěji zapojovaly banky. Většina podniků 
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pak byla později převedena na akciovou společnost. Rodinní příslušníci tak vlastnili většinový 

popř. významný podíl akcií.“ [4, str. 11]  

 ,,Rodinné podnikání má v novodobé historii České republiky tradici poměrně krátkou, 

která je ovšem determinovaná politickým vývojem země. V české republice nastal rozvoj 

soukromého podnikání obecně a potažmo i podnikání rodinného až po tzv. sametové revoluci, 

která znamenala pád tehdejšího totalitního režimu, důsledně potlačujícího jakékoliv aktivity 

tohoto typu. Pokud bychom ale zapátrali dále v historii, konkrétně v éře první republiky, 

zjistili bychom, že v této době bylo rodinné podnikání poměrně bohatě rozvinuto zejména 

v oblasti malých živností, které se dědily z otce na syna; tenkrát byl tento postup v předávání 

rodinných řemesel zcela běžný.“ [8, str. 10] 

  

2.2.3 Typy rodinných podniků 

 Typologie rodinných firem je zcela odlišná od tzv. normálních podniků. Jako rozdílný 

prvek zde působí zejména rodina, jejich rodinná kultura, vize, cíle a vztahy mezi jednotlivými 

členy. Rozlišujeme tedy tři typy rodinných firem: rodičovskou, manželskou a příbuzenskou. 

  

Rodičovská firma 

,, Dominantní role majitele a šéfa bývá zastupována jedním z rodičů, zpravidla otcem. 

Kultura firmy je do značné míry ovlivňována jeho stylem řízení. Řízení může mít tři podoby: 

 • Autoritativní — autoritativní rodič je často zároveň většinovým majetkovým 

vlastníkem. Přebírá na sebe většinu kompetencí v oblastech, které se týkají rozhodování         

a plánování. Jeho přístup ke změnám bývá více konzervativní a prostřednictvím majetku 

uplatňuje mocenské postavení ve firmě. Na jednu stranu jsou pod takovým stylem vedení 

zřetelně vymezené kompetence, např. týkající se rozhodování a plánování. Organizační 

struktura je přehledná — centralistická. Na druhou stranu podřízení členové firmy, kterými 

jsou zpravidla děti, projevují známky nesamostatnosti. Při snaze se osamostatnit, jsou před ně 

kladeny překážky. Potomci často čelí ponižování, znevažování a manipulacím. Tento typ 

řízení se dále vyznačuje podřízeností a nekompromisním jednáním.  

• Protekcionářská — vytváří formu závislosti člena rodiny na firmě. Potomek je 

hýčkaný a není zapojován do plného chodu firmy. Získává různé výhody a úlevy a jeho 
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odměňování je nekriticky vysoké ve vztahu k ostatním zaměstnancům. Při generační obměně 

rodinného podniku je předána firma bez potřebných znalostí, což z dlouhodobého hlediska 

může narušit vzájemné rodinné vztahy. Nezkušenost potomka řídit firmu může způsobit            

i ekonomické problémy.  

• Demokratická — demokratický rodič chápe, že potomek může mít jiné zájmy, než 

pracovat v rodinném podniku a připouští si myšlenku, že by mohl firmu i opustit. Takový rodič 

nabízí ve firmě spoluúčast. Nechá potomka postupně projít všemi funkcemi a podílet se na 

rozhodování. Později mu nabídne majetkovou účast např. oddělením některé části firmy         

a přesunem kompetencí.  

 

Manželská firma 

 Manželskou firmu tvoří pár, společnému podnikání dochází dvěma způsoby. V prvním jeden  

z manželů podniká a druhý do firmy vstoupí po uzavření manželství. Ve druhém manželé 

vytvoří firmu jako důsledek společného rozhodnutí. Existuje několik kombinací vztahů mezi 

partnery: 

 • Firmu řídí pouze jeden z manželů a druhý poskytuje doplňující servis. Tím může být 

například zásobování, účetnictví, prodej nebo kontakt s veřejností.  

• Oba partneři jsou rovnocenní. Mají společné kompetence a rozdělenou - vymezenou 

pracovní náplň. Často mívají vzdělání na stejné úrovni.  

• Jeden z manželů se věnuje podniku plně, ale druhý do podniku vstoupil z ekonomických 

důvodů, například kvůli nižším nákladům. Má však tendenci pracovat v jiné sféře. Pokud jde  

o ženu, může projevit přání věnovat se více rodině.  

Příbuzenská firma  

V příbuzenské firmě spolu pracují sourozenci, jejich manželé, popřípadě další příbuzní. 

Sourozenecké firmy mohou mít oproti počátečním úspěchům později výraznou tendenci           

k rozpadu. Důvodem jsou nejasně stanovené kompetence a neschopnost flexibilně řešit 

krizové situace. Sourozenci často prožívají neshody při rozdělování práce a často trpí pocitem 

křivdy při rozdělování zisku. V mnohých případech se vyskytují soupeřivé vztahy a nedostatek 

spolupráce. Objevují se situace, kdy příbuzní za sebe vzájemně lobují a za své známé. Tyto 
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tendence vedou ke zhoršování vhodného výběru zaměstnanců. Snižují se i kritéria pro 

přijímání. Častá je i benevolence při hodnocení pracovního výkonu ve snaze vyhnout se 

rodinnému konfliktu. Příbuzenská firma se vyznačuje tím, že nezaměstnává rodiče. Důvodem 

je jejich zkušenost s podnikáním nebo se jedná o péči o rodiče v důchodovém věku. V takovém 

případě je rizikem i zasahování rodičů do chodu firmy.“ [5, str. 31] 

 

2.2.4 Měření vlivu rodiny na podnik 

 Vliv rodiny na podnik je považován za klíčový faktor při zkoumání tohoto typu 

podnikání. Ve většině případů je to právě rodina, kdo tvoří hlavní představitele, či vrcholový 

management firmy. Mezi základní faktory rodinného podnikání patří osobitá atmosféra          

a pocit příslušnosti k rodině. Důkaz této skutečnosti lze pozorovat v následných pocitech 

sounáležitosti a naplňování společných zájmů. 

 ,,Rodinný podnik se odlišuje od ostatních, nerodinných podniků tím, že jedna nebo více 

rodin mají rozhodující vliv na jeho politiku. Tento vliv si mohou členové rodiny představit tak, 

že se podílí na jeho vedení. Pod pojmem ,,vedení podniku“ se v tomto případě rozumí všechny 

aktivity, které řídí cílově otevřený, výrobní a sociální systém podniku. Mnoho členů rodiny se 

zmítá mezi rodinnými záležitostmi založenými na citové bázi a mezi podnikatelskými 

záležitostmi, které mají ryze racionální základ. Členové rodiny se ve stresových situacích drží 

emocionálních vzorů při analýze problému a tento postup značně omezuje rámec 

konstruktivního řešení problémů v rodinném podniku. Překrývání různých rolí je v rodinném 

podniku daleko markantnější než v podnicích ostatních.“ 

Na špičce hierarchie musí jedna osoba hrát čtyři různé role: hlavní kontrolní orgán, 

vedoucího podniku, vlastníka nebo společníka podniku a hlavu rodiny. Každá tato role 

vyžaduje jiný přístup, který odporuje rolím ostatním. Legitimní požadavek vlastníka nebo 

společníka po vysoké dividendě či podílu na zisku nekoresponduje s požadavkem vedoucího 

podniku na zvyšování kapitálu podniku. V citové rovině vyvstává tento problém: Jak má hlava 

rodiny vysvětlit synovi, že se nehodí na roli manažera, ačkoliv několikrát před tím říkal, že 

,,jednou to bude všechno patřit tobě“? Emocionální reakce syna bude samozřejmě ovlivněna 

nějakým modelem rodinného chování. Bude se cítit odstrčený a možná ochladnou rodinné 

vztahy.“ [8, str. 22] 
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2.2.4.1 Měření vlivu na podnik pomocí modelu F-PEC 

Existuje různá velikost vlivu rodiny na činnost podniku. Pro účel vyjádření míry vlivu 

byl v roce 2001 sestaven model F-PEC (Family influence through Power, Experience, 

Culture). Díky tomuto ukazateli je možné měřit a porovnávat podniky na mezinárodní úrovni. 

F-PEC škála tedy pracuje se třemi faktory, kterými jsou moc (power), zkušenost (experience) 

a kultura (culture). Vzájemné působení těchto faktorů a jejich velikost, vyjadřují míry 

zainteresovanosti rodiny v daném podniku.  

 

Obr. č. 2. 1 Model vlivu rodiny na podnik (F-PEC) 

 

Zdroj: Rodinné firmy zdroj regionálního rozvoje, Hesková, M., str. 17, upraveno autorkou 

 

 Zástupci International Journal of Business and Social Science popsali v roce 2012 

model jako nástroj pro rozpoznávání diskrétních a zvláštních vlastností jednotlivých podniků, 

hodnocených v široké měrné stupnici. F-PEC umožňuje rozlišit úroveň skutečného                 

a potenciálního zapojení rodiny do podniku, může tak poskytnout rámec, který integruje různé 
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teoretické a metodologické přístupy ke studiu rodinného podniku. Vzhledem k tomu, že 

rodinné podniky jsou často velmi komplexní organizace, pak naměřený rozsah, ve kterém je 

rodina schopna ovlivnit podnik, může být klíčem k pochopení toho, jak funguje vliv rodiny na 

podnik a naopak. Zároveň uvádí, že se toto téma stalo podnětem pro nové studie a pohled 

výzkumníků zaznamenal posun směrem k uznání významu rodinného vlivu. [29] 

 

 Jak již bylo řečeno, model se skládá ze tří částí. Zástupci zahraničního měsíčníku 

hlouběji identifikovali tyto tři faktory, které mohou vést k funkčním zdrojům, včetně znalostí 

a dovedností. Síla odkazuje k dominanci, která je vykonávána prostřednictvím financování 

podnikání. Zkušenosti se vztahují na sumu zkušeností, které rodina přináší do podniku, a jsou 

realizovány prostřednictvím jednotlivých generací ve firmě. Čímž navazují na poslední faktor, 

kterým je hledisko kultury. Čím více generací, tím více příležitostí pro rozvoj rodinné kultury, 

která se týká hodnot a závazků. Základním předpokladem je, že závazek má své kořeny          

a význam právě v rodinných hodnotách.  

 

2.2.5 Silné a slabé stránky 

 V následující podkapitole budou rozebrány jednotlivé aspekty rodinného podnikání 

z hlediska pozitivního a negativního vlivu. Pozitivní vliv bude představovat silné stránky        

a přednosti společnosti, negativní vliv naopak slabé stránky a meze v rodinném podnikání. 

Oba typy vlivů je třeba brát v potaz, pracovat s nimi a využívat jejich účinků. Obzvláště 

v rodinném podniku je nutné napomáhat k zesílení pozitivních vlivů a co nejvíc eliminovat 

negativní vlivy tak, aby nedošlo ke vzniku konfliktu. Případný konflikt by postihl jak 

pracovní, tak osobní prostor člověka, což by představovalo jednu z nejtěžších situací v životě 

jednotlivce.  

 ,,Skutečnost, jak mohou být některé specifické rysy rodinného podnikání zároveň 

výhodou i nevýhodou, dobře ukazuje výzkum autorů Tagiuriho a Davise, jehož výsledky udává 

níže uvedená tabulka. V jejím prostředním sloupci je specifická charakteristika rodinného 

podnikání (zde nazvaná atribut). Sloupec nalevo pak uvádí, jak se tato charakteristika může   

v rodinné firmě projevit negativně, sloupec napravo naopak udává pozitiva, která mohou        

z této charakteristiky pro rodinnou firmu plynout. Záleží jen na podmínkách v konkrétním 

rodinném podniku.“ [8, str. 61] 
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Obr. č. 2.2 Bivalentní atributy rodinných podniků 

 

Zdroj: Rodinné podnikání, Koráb, V., str. 61, upraveno autorkou 

 

2.2.5.1 Silné stránky 

 Nyní se zaměříme na výhody, které představuje rodinné podnikání. Koráb (2008) 

sestavil výčet těchto silných stránek. 

 ,,Silné stránky, rodinného podniku, které mohou zvětšovat jeho konkurenceschopnost, 

vyvěrají z jeho vlastní podstaty. Těmito silnými stránkami jsou:  

 Vzájemná shoda mezi osobami: Její zásluhou vznikají společné zájmy mezi členy 

rodiny, kteří pracují v rodinném podniku na jedné straně, a mezi nimi a vlastníky na 

straně druhé. Další pozitiva této jednoty jsou: existence uznávané autority a ovzduší 

důvěry, v němž nedochází k bojům o moc. Významný podíl na dosažení této jednoty má 

schopnost přenášet systém rodinných hodnot do pracovního prostředí. 

 Angažovanost: Vede k tomu, že všichni usilují o dosažení společného prospěchu         

a jsou ochotni podrobit se nárokům, které to na ně klade, včetně osobních obětí. 
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Rodina pokládá podnik za ,,svůj“ výtvor a nadšení spojené s jeho založením přispívá 

ke zvýšenému pocitu společné odpovědnosti a vyšší loajality. Tato angažovanost je 

přímým projevem existující rodinné kultury, kterou lze vyčíst ze silné identifikace 

s firmou a z loajálního a spravedlivého zacházení se zaměstnanci. 

 Znalost: Speciální technologie či obchodní know-how, typické pro jeho vlastní způsob 

realizace činností. Znalost se projevuje užíváním pokročilých výrobních technologií na 

úrovni podobné podnikům jiného typu a zaváděním inovací. 

 Flexibilita ohledně práce, času a peněz: Rodina dokáže věnovat podniku veškerý čas 

potřebný k tomu, aby se podnik zdárně rozvíjel. Obvykle také dokáže podřizovat své 

domácí finanční potřeby potřebám finanční pružnosti podniku, zejména naskytne-li se 

příležitost k investování. Tato pružnost představuje značnou výhodu z hlediska konku-

renceschopnosti. Rodinný podnik je totiž schopen se rychle a snadno adaptovat na 

změny situace, protože netrpí nejrůznějšími hierarchickými a byrokratickými 

strnulostmi. Díky tomu je schopen rychlejšího rozhodování. Tato flexibilita, kterou 

obvykle postrádají velké podniky, umožňuje rodinným podnikům rychlejší adaptaci     

a snadnější začleňování nových technologií.  

 Dlouhodobý záměr: Dlouhodobé záměry obvykle snižují rizika a umožňují snáze 

zvládat nepředvídané okolnosti. Rodinné podniky obvykle mívají dlouhodobou vizi 

svých obchodních cílů. Tyto záměry rodinných podniků bývají mnohem účinnější, než 

je tomu v případě jiných podniků. Je to dáno tím, že rodinný podnik se tímto způsobem 

snaží zajistit rentabilitu svých projektů a investic. Díky tomu představují                       

i dlouhodobý závazek vůči akcionářům, pracovníkům a klientům. Jde o dlouhodobou 

perspektivu danou ztotožněním kapitálu a vlastnictví. Dlouhodobý záměr je také 

důvodem pro větší ochotu reinvestovat. 

 Stabilní kultura: Celková kultura rodinného podniku obvykle bývá stabilní. Vedoucí 

pracovníci zastávají své funkce obvykle dlouhou dobu a jsou bytostně zainteresováni 

na úspěchu svého podniku. Snaha po dosažení této stability vede k otcovskému uznání 

výkonných pracovníků a zároveň - díky dlouhodobému kontaktu s oblastí podnikání - 

umožňuje získat jeho podrobnou znalost.  

 Rychlost při přijímání rozhodnutí: Obvykle jsou jasně definovány jednotlivé 

pravomoci a rozhodovací proces bývá vyhrazen jedné nebo dvěma klíčovým postavám. 

Tento rys, typický pro rodinný podnik, znamená jeho značnou výhodu. 
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 Blízkost lokálních trhů: Tato blízkost umožňuje s velkou pružností zaznamenávat 

tendence ve spotřebě a rozhodovat se podle nich, z toho plyne i možnost lépe 

přizpůsobovat produkty podniku potřebám klientů. 

  Hrdost a důvěryhodnost: Pevné základy a angažovanost členů uvnitř rodinného 

podniku se projevují i vůči klientům; zachází se s nimi s mnohem větší a srdečnější 

pozorností a je jim poskytována mnohem vyšší úroveň služeb. Podnikatelé jsou hrdí na 

svůj podnik a na to, že ho dokázali vybudovat. Tento fakt se často stává i účinným 

nástrojem marketingu. 

  Efektivita: Rodinné podniky dokáží účinně a úspěšně využívat prostředky, jež mají     

k dispozici. V porovnání s podniky jiného typu vykazují vyšší účinnost a rentabilitu, 

ačkoliv co do velikosti s nimi nemohou soutěžit. Tato efektivita je patrná ve všech 

sektorech, v nichž rodinné podniky působí (zejména v terciální sféře), ale projevuje se 

i ve všech průmyslových odvětvích, včetně odvětví s vysokou intenzitou kapitálu           

a s náročnými technologiemi. Větší efektivita rodinných podniků ve srovnání                

s podniky jiného typu se projevuje zejména v technologických aktivitách, což v mnoha 

případech bývá způsobeno nižšími mzdami. Rodinné podniky rovněž vykazují větší 

produktivní efektivnost, která je určována intenzitou kapitálu na jednoho zaměstnance.  

 Produktivita: Dosahují vyšší produktivity, a to ze dvou důvodů: 

 1) menší divergence cílů; svou roli tu hraje větší flexibilita a manévrovací 

schopnost rodinných podniků, s níž podnik dokáže reagovat na proměnlivé 

ekonomické okolnosti;  

 2) rodinné podniky mají snahu účinnějším způsobem vynakládat prostředky, 

jež mají k dispozici, aby zajistily maximální rentabilitu svého kapitálu. 

 Tvůrci pracovních míst: Většinou vykazují větší schopnost vytvářet nová pracovní 

místa. Zřejmě to souvisí s jejich vysokým smyslem pro sociální zodpovědnost. 

 Orientace na kvalitu: Soustavně sledují kvalitu svých výrobků, a proto kladou 

mimořádný důraz na vztah kvalita / cena. Vyžadují svědomitost a ztotožnění se            

s výrobky podniku. 

 Společensky odpovědné chování: Dříve byly u nás často hnacími silami rozvoje 

regionů, a tuto roli postupně obnovují - investují do rozvoje místní komunity, 

sponzorují místní občanské aktivity, mají tendenci k ekologičtějšímu chování, dobře 

pečují o své zaměstnance aj. Můžeme poukázat i na další silné stránky rodinných 

podniků. Jelikož tyto podniky jsou jen nepatrně závislé na finančních trzích a na burze, 
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jejich aktivita není příliš omezována. Za výhodu se považuje i jejich schopnost týmové 

práce. Externí řídící pracovníci začnou být časem považováni za součást rodiny.  

Z uvedených charakteristik vyplývá, že rodinné podniky si nevedou ve srovnání 

s ostatními o nic hůře, pokud jde o ekonomické chování a konkurenceschopnost.“     

[8, str. 62] 

 

2.2.5.2 Slabé stránky 

 Rodinné podnikání představuje mnoho překážek a úskalí, se kterými je třeba pracovat, 

nejlépe je odstranit. Na slabé stránky podnikání je třeba brát zvláštní ohled, proto bude toto 

téma rozebráno ze dvou úhlů, jak vnitřních hrozeb, tak i vnějších okolností.  

 Vnitřní hrozby 

Popis vnitřních hrozeb je založen na jejich původu, část z nich pochází přímo z povahy 

jednotlivců. Jedny z problémů jsou klasifikovány jako psychodynamické. Psychodynamika 

představuje vzájemné působení vědomých a nevědomých procesů a rovnováhy duševních sil. 

Jde tedy o nevědomý, nezapříčiněný vliv blízkého okolí na povahu jednotlivce. Samotná 

psychodynamika popisuje velké množství těchto sociálních projevů na povaze člověka. 

V případě rodinného podnikání jsou zmiňovány tři psychodynamické problémy.  

  ,,Jsou jimi především paternalismus, nepotizmus a workoholismus (Hanzelková, 2004). 

Paternalismus  

Slovo paternalismus je odvozeno z latinského „pater", které znamená otec. Jeho význam bývá 

definován jako otcovský, nadřazený, ale také partnerský a ochranný. V oblasti pracovních 

vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vystihuje předstíranou dobročinnost s cílem 

vytvořit iluzi o zájmy zaměstnanců. V rodinném podnikání představuje silnou pozici člena 

starší generace, který si koncentruje absolutní moc ve firmě. Zpravidla je touto osobou 

zakladatel rodinného podniku. Na paternalistické sklony lze usuzovat z typických projevů, 

kterými jsou sklon k autokracii, silná potřeba kontrolovat, neschopnost delegovat úkoly na 

jiné, nedůvěra. Typická osoba projevující paternalistické sklony je stále připravená na 

nejhorší, což vede k neustálému monitorování veškerých aktivit ve firmě. Dalšími typickými 

znaky jsou rovněž neochota přijímat autority a široká potřeba uznání. Takový člen často 

rozhoduje za ostatní, přičemž tak činí pro jejich „dobro", navzdory tomu, že tak koná proti 

jejich přání a mnohdy proti jejich zájmům. Takové jednání člena rodinného podniku 
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nezůstává bez dopadu na fungování rodinného podniku. Paternalistické chování má dopad na 

zaměstnance, členy rodiny i samotný podnik. U zaměstnanců se projevuje neschopnost 

pracovat samostatné, samostatné rozhodovat a přijímat odpovědnost, neschopnost rozvíjet 

firmu. Firma pod paternalistickým vlivem má sklony k přílišnému zaměření dovnitř, objevují 

se tendence k tajnůstkářství a projevuje se nezájem reagovat na podněty vnitřního prostředí. 

Při růstu není taková firma schopná flexibilně reagovat. Ostatní členové rodiny mohou 

pociťovat malé šance pro osobní a profesní růst.  

Nepotizmus 

Stejně jako paternalismus, i termín nepotizmus je odvozen z latiny od slova ,,nepos“, které 

znamená synovec. Sám termín má své kořeny ve středověku, kdy významní činitelé jako 

například biskupové nebo papeži jmenovali své blízké příbuzné, často synovce nebo vlastní 

nemanželské děti do významných hodností. Docházelo k tomu přesto, že byli na takové funkce 

mladí a neměli dostatečnou zkušenost a odbornost. 

Dnes tento termín označuje obsazování funkcí, kde jsou určité osoby preferovány před jinými, 

často kvalifikovanějšími. Těmito osobami jsou zpravidla příbuzní nebo přátelé. Stejně tak       

v rodinném podnikání je nepotizmus chápán jako zaměstnávání členů rodiny a tolerování 

jejich nedostatků. Dochází ke ztrátám, protože mohou pracovat, ve výhodnějších pracovních 

podmínkách. Nepotizmus ovlivňuje především lidské zdroje rodinného podniku, neboť má 

negativní dopad na zapojení schopných nerodinných zaměstnanců, kteří se cítí demotivováni. 

Pro firmu potom může být obtížné takové zaměstnance udržet.  

Workoholismus 

Činnost rodinných firem je nejčastěji spojována s negativním jevem - workoholismem. 

Workoholismus bývá spojován s nadšením a zaujetím pro práci. Ve skutečnosti je to jedna      

z forem závislosti, až posedlostí prací, které je obtížné se zbavit. Má řadu negativních dopadů. 

Workoholik ztrácí nadhled a schopnost sebekritiky, vinu hází druhé a je přesvědčený, že 

vykoná spoustu prospěšné práce. Postupem času se jeho myšlení stává nepružné. Projevem 

workoholismu je sveřepost v jednání a snaha zvládnout osobně všechny problémy a pracovní 

úkoly. Dává si náročné termíny, aby si po jejich splnění mohl dát ještě náročnější. Neustále 

posunuje termíny ukončení pracovních úkolů, i když k tomu nemá důvod a má sklony být 

nerealistický, např. slibuje víc, než je schopen splnit. Je zaměřen na pracovní cíle, které sám 

vytyčuje, bez ohledu na ostatní. Workoholik bývá často netrpělivý a podrážděný.“ [5, str. 24] 
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Obr. 2.3 Typologie závislých na práci podle Poppelreutera 

 

Zdroj: Rodinné firmy;  zdroj regionálního rozvoje, Hesková, M., str. 27, upraveno autorkou 

 

 Vnější hrozby 

Mezi vnější hrozby jsou řazeny faktory, které nelze ovlivnit. Jsou stanovené tzv. druhou 

stranou a nelze je měnit. Rodinný podnik na ně nemá přímý vliv. Tyto aspekty negativně 

působí na jeho pozici na trhu a konkurenceschopnost. 

,,V této souvislosti lze zmínit tři hlavní oblasti: veřejné mínění, postoj peněžních ústavů   

a fiskální záležitosti.  

Veřejné mínění: Nejvíce si vlastníci rodinných podniků stěžují na nezájem, jaký veřejné 

mínění dává najevo, vůči jejich činnosti navzdory tomu, že tyto podniky představují 

skutečné pilíře produktivního hospodářství. Podnikatelé se domnívají, že rodinné podniky 

patřily vždy k těm nejvíce opomíjeným; mnohem větší pozornost byla a je věnována 

jinému typu podniků. Veřejné mínění daleko více diskutuje o otázkách jiných 

podnikatelských kultur a nejednou zapomíná, že právě rodinné podniky v mnoha 
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případech tvoří páteř mnoha sektorů národního hospodářství. Tato přezíravost má za 

následek, že neexistují veřejné nátlakové skupiny (s výjimkou těch, které tvoří samotní 

podnikatelé), které by naléhaly, aby se přistoupilo k některým legislativním a daňovým 

změnám, které by zlepšily pozici pro rodinné podniky na trhu. Mezi podnikateli rovněž 

panuje poměrně rozšířený názor, že veřejné mínění se někdy staví k majitelům rodinných 

podniků záporně. Společnost například nechápe, proč se rodinné podniky nesnaží čelit 

svým problémům, ačkoliv by kvůli tomu přišly o jeden ze svých hlavních rysů                    

o rodinný charakter.  

Postoj investorů: Pokud jde o postoj investorů, je prokazatelné, že například banky 

nemají zájem pomáhat rodinným podnikům při překonávání fáze, během níž se podnik 

vymezuje vůči rodině, ačkoliv právě s touto fází souvisí i spousta dalších problémů. 

Banky až doposud nezahájily seriózní studium platební schopnosti rodinných podniků. 

Naopak, úvěrová politika peněžních ústavů má stále ještě tendenci přehlížet bohatství 

vlastníků. Většina rodinných podniků dosahuje dobrých zisků, zatímco jejich úroveň 

zadlužení je velmi nízká. Tento postoj s sebou přináší mnoho vážných důsledků. 

Daňová politika státu: Co se týká daňové politiky, nemá smysl se o ní příliš podrobné 

rozepisovat, protože jednotlivé země mají své vlastní legislativní normy, z nichž následně 

vyplývají daňové předpisy, týkající se rodinného podniku. Je možné však poznamenat, že 

panuje všeobecně rozšířené mínění o tom, že daňová politika uplatňovaná v případě 

rodinného podniku je nevýhodná a vážně komplikuje zejména situaci spojenou                  

s převodem vlastnictví na následující generaci.“ [8, str. 94] 

 

2.2.6 Nástupnictví 

 Již několikrát bylo zdůrazněno, jak osobní a rodinné vztahy a vazby mají velký vliv na 

chod společnosti. Je třeba brát v úvahu situaci, která představuje absolutní změnu ve vedení 

podniku, tzv. výměnu generací. Převedení globálního řízení společnosti do jiných rukou je 

důležitým, nesnadným a velmi citlivým úkolem každého majitele rodinného podniku.            

A přesto většina rodinných firem nemá vytvořen plán na budoucí změnu, která musí zákonitě 

nastat. 

Jak uvádí Carlock (2001), nejtěžší a nejdůležitější otázkou je právě způsob předání 

vedení. Jedním z důvodů je skutečnost, že pro podnik nemusí být vždy nejlepší pokračovat 
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v činnosti a rodinné tradici. Existuje mnoho okolností, díky kterým není rozumné udržovat 

chod rodinné firmy. Může se stát, že životní a profesní zájmy členů rodiny nezahrnují 

podnikání ve stejném oboru. Může nastat také neochota v podobě investičních závazků 

v podnikání na dlouhou dobu. 

 ,,Statistiky ukazují, že průměrná životnost rodinného podniku je 24 let. Tato doba je 

velmi blízká období, po které je rodinný podnik provozován zakladatelem. Druhé generace se 

dožije pouze 30 % rodinných podniků, méně než dvě třetiny z tohoto počtu druhou generaci 

nepřežijí. Třetí generaci přežije pouze 13 % rodinných podniků. Proto je nástupnictví 

důležitou strategickou otázkou (Strážovská. 2002). Přechod z jedné generace na druhou je 

obtížným problémem mnoha rodinných podniků. Pokud se podnikatel rozhodne předat 

rodinný podnik další generaci, měl by v první řadě zvážit, zda vůbec v rodině existuje vhodný 

kandidát pro vedení rodinné firmy. Je třeba zdůraznit, že proces předání firmy je strategickým 

problémem a předání firmy je nutné plánovat s dostatečným předstihem. V souvislosti             

s předáním rodinného podniku dochází zpravidla u zainteresovaných k pocitu nejistoty, což 

může vést k negativnímu postoji k této přípravné fázi. Na základě výzkumu rodinných podniků 

provedeného na University of Connecticut (1997) vyplynulo, že důvodem úpadku rodinných 

podniků byla smrt majitele, který neměl nástupce (ve 47,7 %), ve 29,8 % to byla náhlá 

neočekávaná smrt majitele. Zodpovědnost za plánování předání rodinného podniku je hlavně 

na současné generaci — vlastníkovi podniku. V této souvislosti je nutné vycházet ze 

schopností a dovedností potenciálních nástupců k vedení rodinného podniku. Dobře 

nastavený časový harmonogram umožní nástupci jeho „zapracování“ do vedení podniku. Roli 

hraje i vzdělání a výchova potomků — případných nástupců. Je otázkou, jaké by měl mít 

nástupce vzdělání, do jaké míry na něm záleží a jakou roli má v tomto případě výchova. 

Výzkum v tomto bodě ukázal, že obor vzdělání potomka není tak významným faktorem, jako 

dosažení co nejvyššího stupně vzdělání. S problematikou předání se vytváří dilema, zda 

potomka zapojit do chodu rodinného podniku již v době studia. Práce v rodinném podniku 

totiž může vyvolat dvě protichůdné reakce. Na jedné straně může potomka zaujmout a vzbudit 

v něm zájem o rodinný podnik. V takovém případě se snadněji odhalují jeho vlohy                   

a schopnosti pro podnikání. Na druhou stranu se prací v rodinném podniku může v potomkovi 

vzbudit vlna odporu k rodinnému podniku.“ [5, str. 42] 

   

 



29 

 

2.3 Popis aplikovaných metod 

 

 Pro rozbor dané problematiky byly použity odborné hodnotící metody. Jedná se          

o specifické postupy, díky kterým je dosaženo stanoveného cíle. Představují způsob 

organizace, sběru a zpracování dat. Byly zde aplikovány marketingové metody, konkrétně 

SWOT analýza a dotazníkové šetření. S pomocí těchto nástrojů bude vytvořena úvodní 

orientační analýza situace. Takto získané informace umožní bližší seznámení se s prostředím 

podniku, podstatou problému a následně jeho možným řešením. Následující kapitola 

charakterizuje zdroje informací, na základě kterých probíhá výzkum, dále postup, smysl         

a využití jednotlivých marketingových metod.  

  

2.3.1 Zdroje informací    

V případě výzkumu je nutné, pochopit základní význam a důležitost informací, 

poznávat typy, umět určit odlišnosti jednotlivých zdrojů dat a zohledňovat vlastnosti 

informací při jejich sběru a následném použití. 

Informace jsou vytvářeny z jednotlivých dat, ta jsou považována za základní stavební 

jednotku všech zjišťovaných údajů. Data představují jednoduché specifické konstatování 

určitého stavu, informace potom znázorňuje uspořádaná data, která používáme ve 

specifikovaných oblastech vědění. Soubor informací se nejčastěji vyskytuje v různých 

formách zpracovaných studií, v příručkách, v tabulkách a grafech. Díky informacím je člověk 

schopen dávat si věci do souvislostí, chápat dění kolem sebe a vytvářet nové pokročilejší 

závěry. Naučená informace se nazývá znalostí. Znalosti v ekonomické oblasti umožňují 

manažerům všestranný postup, zejména v oblasti strategického řízení. 

Zpracovávané informace musí být plnohodnotné. Tato podmínka znamená dodržení 

určitých vlastností informací, jako je úplnost, srozumitelnost, pravdivost, aktuálnost                

a včasnost, objektivnost, kontinuita a příznivá cena.  
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2.3.1.1 Typy informací 

 ,,Podle přání zadavatele výzkumu můžeme sbírat různé druhy dat a z nich pramenící 

informace. Informace můžeme rozlišovat podle jejich vlastností nebo podle způsobu, jak jsou 

shromažďovány, prezentovány atd. Proto informace například rozdělujeme podle: 

 závislosti, 

 času, 

 charakteru jevu, 

 obsahu, 

 způsobu prezentace, 

 zdroje dat, 

 míry zveřejnění.  

Informace z hlediska závislosti dělíme na:  

 závislé na sobě – vycházejí ze závislých dat a vztahů mezi dvěma nebo více 

proměnnými, které mohou být vůči sobě v přímé nebo nepřímé úměře; 

 nezávislé na sobě – nezávislá data existují bez vzájemných vazeb. 

Podle času rozdělujeme informace na: 

 stavové – data potřebná pro získání stavové informace shromažďujeme v jednom 

časovém okamžiku; 

 tokové – data sbíráme opakovaně v průběhu určitého časového období s využitím 

stejné metodiky. 

Charakter jevu, který zkoumáme, představuje možnost dělení informací na:  

 kvantitativní informace – jedná se o informace přesně měřitelné, které lze získat z dat 

majících číselný (kvantitativní) charakter; 

 kvalitativní informace – tyto informace jsou obtížněji měřitelné, sbíraná data mají více 

subjektivní charakter. 

S charakterem jevu úzce souvisí obsah informací, který je základem pro dělení na:  

 fakta – informace o skutečnostech, které nastaly, nebo probíhají, 

 znalosti – vědomosti, 

 názory – mínění, postoje, hodnocení, 
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 záměry- informace o vědomém chování s cílem uskutečnit nějakou aktivitu, 

 motivy – vnitřní (často neuvědomované) pohnutky. 

Podle toho, jaká data jsou prezentována, rozdělujeme informace na: 

 numerické – informace jsou získávány z nejrůznějších statistických dat nebo 

z číselných přehledů; 

 textové – informace vycházejí z textů uveřejněných v rámci nejrůznějších slovníků, 

katalogů a dalších systémů umožňujících srovnání dat; 

 ostatní – obsahují především multimediální data nebo jiná data, která nemají tvar 

čísla nebo psaného slova. 

Podle zdrojů dat, z nichž informace získáváme, dělíme informace především na: 

 sekundární – informace byly zjištěné dříve za jiným účelem, 

 primární – data sbíráme pro tento konkrétní (výzkumný) účel; k tomuto sběru 

přistupujeme až poté, kdy jsme si ověřili, že data nemůžeme získat ze sekundárních 

zdrojů, nebo jsou tyto nepoužitelné pro řešení konkrétního výzkumného problému.  

Ne všechna data a informace jsou trvale dostupné, a proto můžeme informace rozlišovat 

podle míry zveřejnění: 

 veřejné – tyto informace bývají publikované a volně přístupné; 

 neveřejné – sesbíraná data slouží pouze vymezenému okruhu uživatelů (např. nutnost 

se zaregistrovat do systému nebo zaplatit apod.); 

 tajné – informace obsahují data, která podléhají režimu utajení (zájmy 

celospolečenské, firemní, osobní atd.).“ [11, str. 51] 

 

Výhodou současné doby je mít neustále k dispozici velké množství dat. Tento fakt je 

determinován existencí internetu, rychlostí dorozumívání a celkovou globalizací komunikace. 

Plnohodnotné informace a data se stávají klíčovou konkurenční výhodou podniků. Zpracování 

dat do jednotlivých reportů umožňuje vytvoření vstupu pro strategické a taktické 

rozhodování.    
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2.3.2 SWOT analýza  

 SWOT analýza vznikla v 70. letech 20. století. Jejím tvůrcem je Albert Humphrey, 

který působil na Stanford Research Institute. K vytvoření nástroje došlo při výzkumném 

úkolu, kde bylo třeba analyzovat dílčí příčiny neúspěchu u relativně velkých a stabilních 

společností ve Spojených státech amerických a Velké Británii. Albert Humphrey přišel 

s jednoduchým nástinem dělení neúspěchů do jednotlivých kategorií. Původní název byl 

SOFT analýza a hlavním úkolem zde bylo donutit odpovídající osoby k dlouhému přemýšlení 

nad elementárními faktory, které mohou zásadně ovlivnit chod a vývoj podnikání. 

 Dnešní verze SWOT analýzy je poněkud odlišná, přesnější a účelnější. K této podobě 

ji pomohlo několik dalších autorů, kteří se zabývali průzkumem okolí podniku.   

,,SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných 

(Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, tak i o možných příležitostech 

(Oportunities) a hrozbách (Threaths). Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, 

podporovat své silné stránky, využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat a jistit proti 

případným hrozbám. Pouze tak dosáhneme konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však 

potřebujeme dostatek kvalitních informací z firmy i jejího okolí. Silné a slabé stránky se 

vztahují k vnitřní situaci firmy. Vyhodnocují se především zdroje firmy a jejich využití, plnění 

cílů firmy. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí, konkrétní trh), 

která obklopuje danou firmu a působí na ni prostřednictvím nejrůznějších faktorů. 

 Při provádění SWOT analýzy se sepíší silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby do 

čtyř kvadrantů a do každého se umístí jeden z uvedených pojmů. K němu se připíše určitý 

počet faktorů, který bude závislý na rozsahu a cíli našich analýz. Po vypsání všech důležitých 

faktorů ovlivňujících naši firmu je vhodné udělat tutéž činnost pro dílčí aktivity jako např. pro 

konkurenty, výrobky, zeměpisné oblasti a tržní segmenty. Pro určení nejdůležitějších faktorů 

definujeme jejich důležitost a pravděpodobnost výskytu. Toho lze dosáhnout použitím vah, 

které odrážejí pravděpodobnost výskytu daného faktoru, resp. jeho důležitost. Rozsah 

hodnotící stupnice lze volit od 1 do 10, příp. od 1 do 5. Součet odhadnutých hodnot 

přidělených jednotlivým faktorům dává celkový odhad důležitosti (výkonnosti)“ [10, str. 39] 
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Obr. č. 2.4 SWOT analýza 

 

Zdroj: Strategický marketing; strategie a trendy, Jakubíková, D., str. 103, upraveno 

autorkou 

 

2.3.3 Dotazníkové šetření 

 K věcnému a objektivnímu analyzování okolního prostředí bývá nejčastěji využíváno 

techniky empirického výzkumu. Ten umožňuje ověřovat věrohodnost domněnek a hypotéz, 

jež jsou výstupem teoretického rozboru dané problematiky.  Jedním ze základních ukazatelů 

empirického výzkumu je shromažďování dat, jako je tomu při dotazování a dotazníkovém 

šetření. 

 

2.3.3.1 Dotazování  

 Pro definování dotazníkového šetření je nutné charakterizovat samotný pojem 

dotazování. 

 Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Dokonce 

mnozí trpí mylnou představou, že marketingový výzkum je pouhé jednoduché dotazování 

zákazníků, při němž nejde o nic víc než o rozdávání a vyplňování dotazníků. Je to podobný 

omyl jako v případě zjednodušeného chápání marketingu coby pouhé reklamy. Dotazování se 

uskutečňuje pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace 

výzkumníka s nositelem informací - dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být 
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přímý, bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání otázek na následujícím 

obrázku. [3, str. 41] 

Obr. č. 2.5 Přímé dotazování 

 

Zdroj: Marketingový průzkum; poznáváme svoje zákazníky, Foret, M., str. 42, upraveno 

autorkou 

 ,,Zcela jinou situaci zachycuje následující obrázek. V tomto případě je dotazování 

zprostředkováno pomocí tazatele, vstupujícího mezi výzkumníka a dotazovaného 

(respondenta). Proto se označuje za osobní dotazování, rozhovor.“ [4, str. 42] 

 

Obr. č. 2.6 Zprostředkované dotazování 

 

Zdroj: Marketingový průzkum; poznáváme svoje zákazníky, Foret, M., str. 42, upraveno 

autorkou 
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2.3.3.2 Dotazník 

 Dotazník je jedním ze základních nástrojů, které jsou používány při zkoumání 

jednotlivých problematik. Slouží ke sběru informací v rámci populace nebo i v určité menší 

skupině lidí. Takto získaná fakta umožňují vyhodnocovat názory a postoje respondentů, jako 

cílové skupiny. Výsledky dotazníku jsou vhodným prostředkem pro orientaci a přípravu 

následného postupu, či řešení. Nejběžnějším typem dotazníku je průzkum veřejného mínění. 

Existuje několik forem dotazníku, ovšem díky moderní, tzv. uspěchané, době a pokrokové 

technologii lze říct, že nejpraktičtější formou je online dotazník. Tvoří se přímo na 

specializovaném webu, je zde možnost flexibilního výběru všech variant otázek a odpovědí, 

za největší výhodu je třeba považovat okamžité a přesné zpracování výsledných údajů.   

 Dotazník, který má mít vypovídací schopnost a být úplný by měl obsahovat minimálně 

10, maximálně 50 otázek a doba jeho vyplňování by neměla přesáhnout 20 minut. Otázky 

musí být pouze nutné, výstižné a jasně pochopitelné. Úvod dotazníku musí jak popisem, tak 

charakterem otázek, zaujmout respondenta. Ve střední části dotazníku jsou nejdůležitější 

otázky, které přímo souvisí s danou problematikou a vyžadují nejvyšší pozornost 

odpovídajícího. Na závěr by měly být umístěny otázky, kterým je přisuzován menší účel,       

a které jsou méně závažné. Většinou jde o otázky týkající se pohlaví, či věku respondenta. 

 ,,Při tvorbě dotazníku je třeba si dávat pozor na jeho správné sestavení. Špatný 

dotazník může negativně ovlivnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat 

potřebám a cílům výzkumu. Dobrý dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům:  

1) účelově technickým, otázky by měly být formulovány a sestaveny do takového celku, 

aby dotazovaný co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá, 

2)  psychologickým, vytvořit takové podmínky, aby se mu tento úkol zdál snadný, 

příjemný, žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě, 

3)  srozumitelnosti, aby respondent všemu rozuměl, aby mu bylo jasné, co se po něm 

chce, jak má postupovat (zejména u filtračních otázek) a vyplňovat. Dotazník musí být 

schopen „mluvit" a respondentovi vše vysvětlit, jako by to dělal tazatel. 
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 K naplnění těchto požadavků přispívají zejména následující čtyři aspekty dotazníku: 

 a) jeho celkový dojem, 

 b) formulace jednotlivých otázek, 

 c) typ otázek, 

 d) manipulace s dotazníkem. 

  

Celkový dojem dotazníku 

Dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafickou úpravou, což významně ovlivní 

to, jak bude na respondenta působit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, úprava 

první stránky, barva a kvalita papíru. Vše musí doslova lákat respondenta k tomu, aby se dal 

do vyplňování, věnoval nám svůj čas, námahu a měl chuť se zabývat našimi dotazy. Příliš 

velký formát vzbuzuje pocit obtížného zacházení (manipulace) a představu velkého množství 

požadovaných informací. Naopak malý formát zase nutí k velkému soustředění při čtení i 

vyplňování. Nejvhodnější velikostí je zřejmě tradiční rozměr papíru A4. Velmi důležitá je 

první stránka, a to jak její grafická úprava, tak především obsah úvodního textu. Úvodní text 

by měl zejména: 

1. vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu a význam jeho odpovědí pro 

řešení praktického problému, případně následný osobní prospěch z jeho vyřešení (jaké 

zlepšení mu to může přinést), 

2. apelovat na spolupráci dotazovaného, zdůraznit smysl jím poskytnutých informací, 

přesvědčit ho o významu vyplnění celého dotazníku a zodpovězení pokud možno všech otázek, 

 3. určit způsob vyplnění dotazníku - zda kroužkovat čísla kódů, křížkovat prázdné 

čtverečky nebo podtrhávat, 

4. určil termín a způsob odevzdáni (vráceni) vyplněného dotazníku, 

5. ujistit respondenty o zachování anonymity například tím, že zadavatel výzkumu 

nedostane jednotlivé vyplněné dotazníky, ale pouze sumarizované výsledky statistického 

zpracování. 
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 Úvodní text, případně další pokyny pro respondenty by mohly chybět ve zvláštních 

případech, kdy je dotazník rozdáván a po vyplnění třeba i sbírán (například ve školní třídě) 

výzkumníkem, který by rovněž vše sám osobně sdělil a vysvětlil. 

Dobře působí, jestliže je výzkum odborně zaštítěn uznávanou vědeckou či jinak 

všeobecně váženou institucí (univerzitou, Akademií věd), případně alespoň třetí, v daném 

problému nezávislou, nezúčastněnou stranou (agenturou marketingového výzkumu), která je 

na konci úvodního textu uvedena, podepsána.“ [3, str. 43] 
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3 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÉHO RODINNÉHO PODNIKU 

 

Třetí kapitola je věnována představení rodinné firmy Jan Bacho. Je zde 

charakterizován mikroregion Osoblažsko, ve kterém se firma nachází, dále určení geografické 

polohy podniku, vznik a historie podniku, včetně současné situace ve firmě. Poslední kapitola 

je zaměřena na stávající pozici firmy na trhu, dodavatele, odběratele, organizační strukturu         

a technické vybavení podniku. 

 

3.1. Vznik a historie podniku 

 

Firma Jan Bacho byla založena v roce 2000, jako podnik rodinného typu. Prvotním 

účelem rozvíjení závodu byla snaha splnit své závazky, rozšířit klientelu a zvýšit růst úrovně 

specifických činností. Počáteční stav zaměstnanců byl v rozmezí 20 – 25 lidí. Firma zahájila 

činnost s jednou budovou výrobní haly a dvěma kancelářemi, které sloužily 

k administrativním účelům. Hlavními obchodními partnery byly země Německo a Holandsko. 

  V následujících letech podnik prosperoval, a to hlavně v oblasti zahraničního obchodu, 

to znamenalo nárůst mezinárodních obchodních partnerů, nově nabyté zkušenosti ve 

strojírenských postupech a technologiích a vzniku dobrého know-how na mezinárodním poli. 

V letech 2006 a 2008 firma prošla inovací v oblasti strojního vybavení, zejména 

nákupem CNC strojů, což vyžaduje důkladné zaškolení zaměstnanců s následným obdržením 

certifikátu o způsobilosti řízení stroje. Prvním inovačním prvkem bylo strojní zařízení WHN 

13 CNC, která byla spolufinancovaná za pomoci státní dotace, na základě financování akce 

z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006. 

Projekt byl uskutečněn v rámci Společného regionálního operačního programu pro akci 

,,Nákup vodorovné vyvrtávačky TK 6513 CNC‘‘ s registračním číslem 

CZ.04.1.05/1.1.84.1/5122. Druhým inovačním prvkem byl v roce 2008 stroj WHN 11 CNC. 

Oba typy strojů slouží k frézování a vrtání velkých a tvarově složitých dílců.  

Jelikož byla větší část produkce importována do zahraničí, byla firma zasažena 

finanční krizí dříve, než tuzemští obchodníci, tedy již v letech 2009 až 2010. Z důvodu 
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mnohostrannosti výroby a schopnosti podřídit svou produkci zadavatelům práce, podnik 

neutrpěl velké ztráty. Došlo sice ke snížení množství zakázek, ale nenastalo snížení stavu 

zaměstnanců a samotná výroba byla pouze z menší části omezena. [19] 

 

3.2 Geografická poloha podniku 

 

Sídlo firmy Jan Bacho leží 325 metrů nad mořem ve vesnici Úvalno, která je od města 

Krnov vzdálena 7 km. Výrobní, správní, finanční, zásobovací a odbytové středisko leží 307 

metrů nad mořem v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku, který je vzdálen 12 km od Města 

Albrechtice. Provozovna je umístěna 5 km od hraničního přechodu Bartultovice, zhruba 60 

km od dálničního napojení u města Opole v Polsku (dálnice Katowice-Opole-Poznaň-směr 

Berlín). 

Osoblažsko či Osoblažský výběžek je území rozkládající se v severozápadní části 

Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál, kde tvoří výběžek českého území do území 

polského v severovýchodním cípu okresu (délka hranice 86 km). Mikroregion – Sdružení obcí 

Osoblažska sousedí s okresy Olomouc, Opava, Šumperk a Jeseník. Oblast mikroregionu lze 

z hlediska historického vývoje hospodářství charakterizovat zejména jako zemědělskou se 

zaměřením na rostlinnou i živočišnou výrobu. Díky příznivým přírodním podmínkám, jakými 

jsou kvalitní půdy a srážky, byl dán rozvoj zemědělství. K dalším odvětví, které lze v této 

oblasti nalézt, patří také zpracovatelský průmysl, který se však nachází zejména ve městech 

Bruntál, Krnov a jejich okolí. Pro členské obce Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska je 

charakteristické spíše zemědělství, řemeslnictví a obchod. 

Celý mikroregion Osoblažsko patří k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v České 

republice, která je v současnosti zhruba 28,2%. I dnes je tedy po všech stránkách relativně 

zaostalým regionem se všemi sociálně ekonomickými důsledky, k jehož znovuoživení může 

významně přispět i rozvoj cestovního ruchu, pro který je na Osoblažsku řada příležitostí. Jen 

některé obce mikroregionu vykazují malou podnikatelskou činnost především obchodní, 

stavební, ubytovací, objevují se i drobná řemesla. Dnes lidé potřebují po velikém pracovním 

nasazením odpočívat zejména v příjemném a klidném prostředí přírody. Ovšem je potřebná 

dostatečná publicita. Platí to i pro Osoblažsko. Nyní je Osoblažsko velice málo pokryto 

cyklotrasami a naučnými stezkami. Ovšem některé z významných památek již bylo označeno 

a lze říci, že zde pomalu rozvíjí i aktivity obcí ze strany cestovního ruchu. 
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  Do této oblasti také spadá obec Dívčí Hrad, která sousedí na severozápadě s Polskem, 

na severovýchodě s Hlinkou a Osoblahou, na jihovýchodě s Bohušovem, na jihu s Liptaní      

a na západě s obcí Vysoká. Od okresního města Bruntál je vzdálena 31 km a od krajského 

města Ostrava 65,5 km. Počet obyvatel je 272 osob. Jelikož tato obec spadá mezi zemědělský 

a lesnický kraj, přišla většina místních obyvatel po Sametové revoluci v roce 1989 a po 

privatizaci Státních statků o pracovní místo, a proto je zde největší nezaměstnanost v okrese 

Bruntál. [19] 

 

3.3 Současná situace v podniku 

 

Firma JAN BACHO je zaměřena na podnikatelskou činností v oblasti strojírenství. 

Dle typologizace rodinných podniků se jedná o tzv. rodičovskou firmu s autoritativním 

přístupem.   Majitel firmy, Ing. Jan Bacho, podniká na základě živnostenských oprávnění 

v oboru: strojírenská výroba, zámečnictví, kovoobráběčství, obchodní činnost a přípravné 

práce pro stavby, povrchové úpravy, svařování kovů a dalších materiálů, zpracování dřeva, 

výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, zprostředkování obchodu a 

služeb. Také disponuje koncesí v oblasti silniční nákladní dopravy o celkové hmotnosti vyšší 

než 3,5 tuny. Společnost obdržela certifikaci ČSN EN ISO 9001;2004 , ČSN EN ISO 3834-

2;2006     a ČSN 732601 Z2 Velký průkaz způsobilosti. 

V roce 2012 bylo založeno obchodní zastoupení podniku v Praze, ulice U Průhonu 40, 

Praha 7. Členové tohoto útvaru mají na starost sjednávání obchodních zakázek, umožňují 

nejen zahraničním partnerům obchodní jednání v přístupnější lokalitě, než je provozovna na 

Osoblažsku a snaží se získávat nové lukrativní zakázky.  

  Již 14 let firma působí na tuzemském a zahraničním trhu. Základní charakteristika 

podniku je flexibilnost vůči zadávaným, technicky náročným, projektům, plnění časových 

termínů, snaha po neustálém zdokonalování technického vybavení, školení zaměstnanců, 

zázemí pro zaměstnance a reprezentace podniku v zahraničí. Nyní je průměrný stav 

zaměstnanců okolo 90 osob. 

Mezi nejvýznamnější dodavatele patří Ferona a.s., která zprostředkovává hutní 

materiál pro výrobu. Společnost Alu Kőnig Frank Stahl spol s.r.o. zajišťuje další výrobní 

materiál, zejména hliníkové profily, jäkle. Raven a.s., slovenská společnost, která také dodává 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlinka_(okres_Brunt%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osoblaha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohu%C5%A1ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipta%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brunt%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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hutní materiál. Firma Air Liquide CZ, s.r.o. zajišťuje téměř všechen svařovací plyn, velmi 

potřebný pro část výroby. Společnost BO-Import s.r.o. zprostředkovává pracovní nářadí.  

Více než 90% své produkce firma vyváží do zemí západní Evropy, a to hlavně do 

Německa, Dánska, Holandska a Švýcarska. Mezi největší odběratele patří firma WFT-GmbH 

Products z Německa, která je na pozici zprostředkovatele produkce pro automobilový 

průmysl, zejména značek Audi a Wolkswagen. ECW Industrial BV z Holandska, pro kterou 

se vyrábí a montují rovnací lisy na opravu karoserií. Dále KKP Adviser&Produktion A/S 

z Dánska, kde podnik zprostředkovává výrobu součástí na zakázku, zejména v oblasti 

pásových linek do stříkacích boxů. Společnost Sohag AG, která pochází ze Švýcarska. Podnik 

pro ně zpracovává držáky pro reklamní poutače. Dále firma Hamacher GmbH z Německa, pro 

kterou se vyrábí a montují strojní zařízení pro pálení trubek na ropných plošinách.  

 Technické vybavení firmy je na moderní, pokročilé úrovni. V provozovně Dívčí Hrad 

je areál čtyř výrobních hal včetně jeřábu pro 3,2 tuny, 5tun a maximální možnost zvedání 10 

tun. K dispozici jsou kryté skladové prostory na zpevněných betonových panelech. 

V současnosti firma prochází rozsáhlou inovací kancelářských prostor, rozšíření výrobní haly 

a posílením o další CNC stroj.  Výrobní program je zaměřen na zakázkovou strojírenskou 

výrobu od drobných vysoce sériových dílců až po mnohatunové svařence a obrobky, 

svařované konstrukce a armatury včetně kusové výroby. Firma zajišťuje vlastní výkresovou 

dokumentaci v elektronické podobě a kreslení technických výkresů v počítačovém programu 

CAD. 

Přehled druhů odborných strojírenských činností v provozovně: 

Soustružení, frézování, horizontářské práce, vrtařské práce, broušení, dělení materiálu, 

lisařské práce, zámečnické práce, svařování, pálení materiálu, tryskání, natěračské a montážní 

práce. [28] 

 

 

 

 

 



42 

 

3.4 Představení rodinných členů společnosti 

 

Firma JAN BACHO je rodinného typu, hlavní řídící posty zastávají členové rodiny. 

Organizační struktura je liniově-štábní, představuje tradiční strukturu podniku. Základním 

rysem je přítomnost dvou odlišných struktur – liniové a funkcionální. Toto rozložení 

jednotlivých rolí je pro podnik vyhovující z důvodu potřeby jednotného vedení, specializace  

a odbornosti řízení a tendence růstu podniku. Základem tohoto systému je liniová skupina, 

tvořena generalistickými vedoucími, kteří vykonávají tzv. liniové řízení. Pro výkon 

odborných činností se vytváří zvláštní skupina specializovaných útvarů. 

 

Obr. č. 3.7 Organizační struktura rodinných členů podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací podniku 
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3.4.1 Rozdělení činností rodinných příslušníků 

 

Ing. Jan Bacho – otec, tzv. hlava rodiny: Majitel firmy, zajišťuje obchodní činnost, 

zpracovává ceny a kalkulace.    

Květoslava Bachová – manželka: Výrobní náměstek, zastává funkci logistického 

dispečera, zabezpečuje kvalitu a jakost výrobků. 

Jan Bacho ml. – nejstarší syn: Technický náměstek, zaopatřuje konstrukce a výkresovou 

dokumentaci. 

Alena Kociánová – nejstarší dcera: Ekonomický a personální náměstek, veškeré činnosti 

spojené s administrativou podniku. 

Petr Bacho – syn: Obchodní zastoupení, práce na částečný úvazek. 

Mgr. Jana Bachová – dcera: Právní poradce, kontrola uzavírání a dodržování obchodních 

smluv, práce na částečný úvazek. 

Bc. Dagmar Bachová – dcera: Pomocná administrativní činnost, příjem a zpracování 

faktur, komunikace s obchodními partnery, práce na částečný úvazek. 

Rostislav Kocián – zeť: Zpracovávání technologie a programování CNC strojů.  

Eva Machová – neteř: Technická příprava výroby, objednávání materiálu, starost o 

výdejnu s nářadím.  

Zdeněk Mach – synovec: Technická příprava výroby, kontrola činnosti na pracovišti, 

starost o sklad hutního materiálu. 

 

3.5 SWOT analýza podniku Jan Bacho 

 

V rámci rozboru podniku bylo nutné identifikovat vnitřní a vnější prostředí firmy. Po 

konzultacích s majitelem podniku byla vytvořena SWOT analýza. Ta znázorňuje důležité 

faktory, které společnost může ovlivnit a zároveň faktory, které jsou těžko ovlivnitelné. Pro 
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budoucí plánování a rozvoj firmy je nutné vycházet z těchto kmenových ukazatelů firmy Jan 

Bacho. 

 

Obr. č. 3.8 SWOT analýza firmy Jan Bacho  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5.1 Silné stránky 

 Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že mezi silné stránky podniku patří výrobní 

flexibilita. Podnik Jan Bacho má velmi široké portfolio svých výrobků. Produkuje od malých 

sestavových součástek po nadměrné nosné obruby, je tedy jeho výhodou velká přizpůsobivost 

na požadavky zákazníků. Dalším přínosem je kvalitní technologie, se kterou úzce souvisí 

pravidelné proškolování zaměstnanců, což vede k výrobě vysoce jakostních výrobků s malým 

procentem reklamací. Výkonnost podniku je nadprůměrná. Provoz je zde třísměnný, 

produkuje se téměř nonstop, včetně víkendů a státních svátků. Průměrný počet dní v roce, kdy 

je firma mimo provoz, je 4-6 pracovních dní, tato situace nastává pouze v období svátků 
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Vánoc. Zaměstnanci podniku jsou záměrně nabádáni k používání pružné komunikace formou 

osobních, čí telefonních hovorů. Je zde snaha oprostit se co nejvíce od dorozumívání 

prostřednictvím e-mailových zpráv, faxů nebo dopisů. Představuje to dražší formu 

komunikace, nicméně pružnost výroby a schopnost rychle reagovat na různé požadavky je ve 

firemní kultuře podniku Jan Bacho důležitým aspektem pro úspěšné plnění plánu práce. 

Rodinné spojení představuje pevné vazby ve vrcholovém managementu. Každý zde má svou 

funkci a je velmi málo pravděpodobné, že někdo z této role vypadne. Dá se říci, že podnik 

stojí na pevných základech. Vzhledem k vývozu do několika desítek zahraničních zemí          

a velmi dobré kvalitě výrobků, si podnik vybudoval své know-how, díky kterému je uznáván 

v mnoha zemích světa a má vybudovanou několikaletou klientskou základnu.     

 

3.5.2 Slabé stránky 

 Velkou slabinou je umístění výrobny v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku. Infrastruktura 

okolí je na velmi nízké úrovni. Úroveň místní komunikace je nedostačující pro kamionovou 

přepravu. Veškerý materiál je nutné dovážet ze spádových oblastí jako je Ostrava nebo 

Olomouc. Značná část zaměstnanců pochází z města Krnov, vzdáleného přibližně 30 km od 

samotné strojírny. Kvůli nedostačujícímu pokrytí vlakových a autobusových spojů je nutné, 

zprostředkovávat každodenní svozy zaměstnanců firemními automobily, a to na všechny tři 

provozní směny. Tyto překážky velkým způsobem zvyšují jak jednicové, tak režijní náklady, 

a tím i výdaje na celkový chod podniku. 

Další slabou stránkou je nízké povědomí o značce. I přes slušnou klientskou základnu je 

povědomí o kvalitních výrobcích nízké. Propagace je zde na nulové úrovni, firma se 

nezúčastňuje žádných veletrhů, hospodářských soutěží, či samotnému hledání obchodních 

partnerů a prezentování stylu výroby v podniku.   

Cenová strategie není zcela promyšlená. Jsou zde zpracovávány poptávky, u kterých se určují 

nízké ceny s malou ziskovou marží. Touto cestou se dostáváme k faktu, že většina 

naceněných poptávek se vrací zpět do podniku v podobě odsouhlasené objednávky a firma tak 

má zajištěnou práci pro své zaměstnance. Majitel podniku je zastáncem názoru, že je lepší mít 

více nabídek práce a horší ziskové podmínky, než aby vznikla situace, kdy kapacita podniku 

nebude plně využita, lidé zde budou méně potřební, přinejhorším dojde ke snížení stavu 

zaměstnanců. S tímto problémem také souvisí nedostačující ekonomický dohled nad celým 

hospodařením firmy. V podniku není osoba, která by byla dostatečně kompetentní k vytvoření 
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ekonomického progresivního postupu, určitého prognózování, či detailního rozboru situace. 

V podstatě se zde operuje se základním předpokladem, kdy se od tržeb odečtou náklady a tak 

se stanoví zisk.  

Fluktuace zaměstnanců je zde vysoká. Jednak z důvodů velkého pracovního vytížení, dále 

dojíždění na místo pracoviště, neporozumění si zaměstnance se zaměstnavatelem a také 

nutnost rozvazovat pracovní poměr se zaměstnanci z důvodu porušení pracovní morálky, 

např. požití alkoholu v pracovní době, či krádeže materiálu. Opět je zde propojenost s dalším 

slabou stránkou podniku a tou je nízká úroveň uchazečů o zaměstnání. Velká část 

zaměstnanců pochází z Krnova, ovšem je zde také značný podíl lidí, kteří pochází z blízkého 

okolí Dívčího Hradu. Většinou se jedná o pracovníky, kteří nemají vystudovaný strojírenský 

obor, musí tedy být řádně proškoleni a zaučeni na nových pracovních pozicích, kde až 

s postupem času nabírají potřebné zkušenosti a dovednosti. Alarmující je také skutečnost, že 

ze sedmdesáti dvou dělníků (nejsou zde bráni v úvahu kontroloři, výrobní technici, 

administrativní pracovníci a vedení společnosti) složil pouze jeden maturitní zkoušku. 

Nabídka práce na Osoblažsku ve strojírenském oboru je téměř nulová.    

Posledním varovným ukazatelem, ovšem posledním ne z důvodu závažnosti, je zadluženost 

podniku. Při zpracovávání bakalářské práce na téma Finanční analýza podniku Jan Bacho 

bylo zjištěno, že podnik z velké části využívá cizí zdroje pro financování podniku. Za období 

zkoumaných tří let (2009, 2010 a 2011) bylo zjištěno, že téměř 11% hospodaření je hrazeno 

vlastními zdroji a 89% zdroji cizími. Celkový výsledek bylo možné považovat za pozitivní, 

jelikož v této časové ose docházelo k rapidnímu růstu obratu produkce a pravidelnému 

splácení úvěru, což vedlo ke snížení zadluženosti. Jak již bylo zmíněno, firma Jan Bacho 

prochází v těchto dnech velkou přestavbou, která obnáší také zabudování a pořízení nového 

CNC stroje. Odhadovaná výše investice je 23 miliónů, z toho asi ¼ je hrazena z dotačních 

fondů Evropské unie, nicméně na zbytek investice byl opět pořízen úvěr. Dalo by se tedy říct, 

že podnik je opět na stejné úrovni jako před šesti lety. Záměr investice ovšem předpokládá, že 

pořízení nového stroje a jeho výrobní schopnosti zajistí dostatečný přísun práce, a tím              

i finančních prostředků, v podobě vyššího obratu produkce.    
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3.5.3 Příležitosti 

 Příležitostí, která se vyskytuje v okolí podniku je spolupráce s novými dodavateli. Je 

třeba provést průzkum u stávajících a nových dodavatelů, zajistit si výhodné podmínky          

a uzavírat nové dohody, které budou podniku více vyhovovat.  

Dále se zde předpokládá nástup nové generace. Přes desítku zaměstnanců přesahuje 

důchodový věk. Postupem času bude nutné, aby nastoupila nová generace dělníků, a stejný 

postup se očekává ve vedení firmy.   

Podnik zvažuje nákup plošného výrobního informačně-technologického systému, který by 

měl pokrýt veškerá pracovní střediska. Hlavním smyslem tohoto kroku je zpřehlednit             

a urychlit veškeré postupy ve firmě. Hlavním krokem by mělo být zavedení čárových kódů. 

Ty budou přiřazeny jednotlivých dělníkům, ale také strojům, materiálu a výrobním operacím. 

Vedení podniku by tak mělo okamžitý přehled o tom, jak který pracovník vykonává svou 

činnost, který nástroj odebral z výdejny, či skladu, dále celkový stav zboží na skladě               

a samozřejmě bude poskytovat ekonomické informace o výnosnosti nebo ztrátovosti 

jednotlivých zakázek. 

Vzhledem k lokalitě, ve které je výrobna umístěna považujeme za velký potenciál využívání  

evropských a vládních dotačních programů. Firma Jan Bacho je jediným, takto velkým, 

zaměstnavatelem na celém Osoblažsku. Velkou měrou se podílí na snižování 

nezaměstnanosti. Fungování tohoto závodu má své pozitivní účinky i na blízké okolí. Jednak 

díky častým sponzorským darům, ať už materiálním nebo finančním a dále díky zvyšování 

poptávky po určitém sortimentu v okolí. Jako příklad bude uvedena prodejna smíšeného zboží 

Irena v Dívčím Hradě, kde před existencí podniku bylo nabízeno jen pár základních potravin. 

Zaměstnancům podniku je nabízena služba nákupu svačin, o které se stará pomocný tým 

pracovníků. Každý den je sepsán seznam, kdo co požaduje, následně je zařízen nákup a dovoz 

svačin do výrobny. Automaticky to má dopad na vyšší prosperitu smíšeného zboží. Díky větší 

poptávce byl rozšířen sortiment potravin a došlo k nákupu kvalitnějšího zboží. Kupní síla zde 

vzrostla, zaměstnanci mají dostatek finančních prostředků, aby mohli zaplatit za vyšší jakost 

potravin. A takovýchto případů je několik. To vše je zohledňováno při zpracovávání projektů 

na dotační programy. I přes všechna fakta, která svědčí v prospěch podniku, jsou tyto 

pomocné programy velmi málo využívány. Od vstupu České republiky do Evropské unie po 

dnešní dobu byl dotační program využit pouze dvakrát. 
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Jako jednu z největších příležitostí považujeme budoucnost strojírenského oboru. Díky novým 

technologiím dochází k neuvěřitelnému zrychlování a zdokonalování jakosti produktů. 

Odborníci se shodují, že technické obry budou hrát ve světě prim. Mechanizace velkého počtu 

profesí vyžaduje odbornost techniků, konstruktérů a inženýrů z oblasti strojírenství. Svět se 

neustále modernizuje a zdokonaluje a strojírenská výroba bude do budoucna více potřebná, 

než doposud. 

   

3.5.4 Hrozby 

Příchod nové generace je brán jako určitá příležitost. Ovšem v mnoha podnicích může 

nástupnictví znamenat hrozbu, případně neřešitelný problém. Do vedení společnosti se může 

dostat osoba, která nebude dostatečně kompetentní, bude zavádět nepraktická opatření a nové 

postupy, čímž vnese nepříjemnou atmosféru, která bude mít dopad na celé prostředí. Je nutné 

o nástupnictví uvažovat včas, připravit se na něj a postupnými kroky převzít vedení. 

Příčiny nedostatku kvalifikovaných pracovníků byly vysvětleny již při popisu slabé stránky 

podniku v podobě nízké úrovně uchazečů o zaměstnání. Tomuto problému předchází hrozba 

nepříznivého demografického vývoje. Osoblažský mikroregion je velmi chudá část České 

republiky. Je zde minimální kulturní vyžití, nedostačující infrastruktura, nízká životní úroveň 

a velmi malá možnost zaměstnání, což má za následek odliv občanů do větších měst, či do 

zahraničí. Za posledních pět let se zde začaly sestěhovávat určité nepřizpůsobivé menšiny 

obyvatel, které nemají zájem o pozvednutí své životní úrovně, nechtějí pracovat a nemají 

potřebu pomoci sobě nebo svému okolí. V budoucnu můžeme očekávat téměř mizivou šanci 

na nabídku práce z okolí provozovny. 

Všeobecné ohrožení podniku představují zvyšování cen energií a legislativní změny 

statutárních orgánů, či vládních institucí. Je ovšem nutné konstatovat, že jedna z takovýchto 

změn podniku prospěla. Znehodnocení měny zásahem centrální banky vyvolalo zvýšení 

měnového kurzu. Pro exportní podnik, to představuje výhodu, jelikož dostanou za své 

výrobky více zaplaceno. Je pravdou, že vzrostla také cena dováženého zahraničního 

materiálu, nicméně v globále je tento krok centrální banky stále přínosem.  

Ohrožení také představuje selhání ze strany dodavatelů. Jak již bylo uvedeno, je těžké najít 

v této lokalitě kvalitní a spolehlivé dodavatele. Bylo by velkou přítěží, kdyby někteří, ze 

stávajících partnerů neměli zájem pokračovat na spolupráci, ukončili svou činnost.  
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4 ANALÝZA ZÁJMU O RODINNÉ PODNIKÁNÍ 

 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na stávající situaci v oblasti rodinného 

podnikání. V první kapitole je popsána současná situace ze strany majitelů, či zástupců 

rodinných firem, kteří se zúčastnili výzkumu Asociace rodinných firem 2014 pod záštitou 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Druhá kapitola je 

zaměřena na současnou situaci z globálního hlediska. Mimo poznatků z věcných novinových 

článků je zde popsáno několik nejvýznamnějších českých rodinných firem, popis jejich 

historie, momentální situace i vize do budoucna. Ve třetí kapitole bude okomentován 

průzkum, který se konal ve spolupráci se zaměstnanci podniku Jan Bacho. Bylo zde 

provedeno dotazníkové šetření, které se týkalo zájmu o podnikání či práci v rámci rodinné 

firmy. Stejné téma bylo použito v poslední kapitole praktické části pro průzkum veřejného 

mínění. Výsledky obou šetření jsou znázorněny v Příloze č. 4.  

 

4.1 Výzkum Asociace rodinných firem 2014 

 

Pro účel vypracování této kapitoly, byla oslovena Asociace rodinných firem, která se 

zabývá rodinnými podniky v České republice. Zprostředkovává možnost majitelům rodinných 

firem sdílet hodnoty, zkušenosti a informace. Mezi základní principy Asociace rodinných 

firem patří formulování pozitivního postavení rodinného podnikání a jeho přínos pro 

ekonomiku i společnost, podpora dlouholetosti, udržitelnosti a významu rodinného podnikání, 

klade důraz na podporu nástupnických a nových generací podnikatelů, prosazuje vytvoření 

rovných podmínek pro rodinné podniky a ostatní společnosti nerodinného typu.  

 V červnu roku 2013 byla v rámci průzkumu této oblasti zpracována studie o rodinných 

podnicích v České republice. Výzkum probíhal pod záštitou Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků České republiky. Realizaci šetření provedla agentura IPSOS s.r.o. 

Jelikož byl výzkum zaměřen na malé a střední rodinné podniky, byly do šetření zapojeny 

pouze firmy, které mají 5 až 249 zaměstnanců. Celková velikost vzorku byla 64 respondentů, 

jako nástroj výzkumu byl použit strukturovaný dotazník zasílaný e-mailovou poštou. Stejný 

průzkum proběhl i následující rok, tedy v květnu roku 2014, kdy bylo využito opět 
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dotazníkového šetření, ovšem pomocí telefonického rozhovoru, který trval přibližně 15 minut. 

Druhého průzkumu se zúčastnilo 100 zástupců rodinných firem. Hlavním cílem obou 

výzkumů bylo zjistit, jaké jsou postoje jednatelů a majitelů firem k rodinnému podnikání. 

Šetření mělo také zodpovědět následující otázky:  

 Vnímají firmy svůj rodinný status jako výhodu?  

 Jaké mají rodinné firmy očekávání?  

 Jaká je vize do budoucna? 

 

V následující části diplomové práce bude popsán výzkum s aktuálními informacemi, 

tedy z období května roku 2014. Tato fakta budou částečně porovnávána s výsledky výzkumu 

v roce 2013. V celkovém a konečném důsledku vznikne srovnání s dotazníkovým šetřením 

v případě zaměstnanců firmy Jan Bacho a také průzkumu u veřejnosti. Výsledky výzkumu 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky z června roku 2013 jsou 

zveřejněny v Příloze č. 2. 

 První otázkou dotazníkového šetření byla prognóza budoucnosti ohledně tržeb 

v období nadcházejících tří let. Stejná otázka byla položena také minulý rok a výsledky zde 

jsou pozitivní. Oproti výsledkům z roku 2013 zaznamenáváme růst u znaku mírného růst 

tržeb, snížila se také čísla u poklesu tržeb, u výrazného růstu zůstala hodnota stejná. Je 

potvrzena celkově pozitivní nálada v podnikatelském prostředí rodinných firem. Tyto typy 

podniků mají optimističtější očekávání než ostatní podniky. Součástí této otázky bylo také 

stanovení vah jednotlivých priorit v případě dotazu na další činnosti podniků. Nejdůležitějším 

kritériem bylo stanoveno zvýšení efektivity fungování společnosti, dále udržení a nábor 

kvalitních zaměstnanců, což je dobrým znakem pro snížení nezaměstnanosti v okolí těchto 

podniků, následuje optimalizace financování, nákupních procesů a zkvalitnění výběru 

dodavatelů. Je překvapivé, že až mezi posledními prioritami se nachází řešení ohledně 

generační výměny ve vedení firem. Je pravdou, že každá z firem musí k tomuto problému 

přistupovat individuálně. Podniky fungují v odlišných časových úsecích, u některých může 

být tato otázka velmi intenzivní, kdy mají nedostatek času a je třeba podniknut generační 

výměnu co nejdříve. Naopak zde mohou být zahrnuty podniky, které si už prošli touto 

změnou a mají před sebou horizont kupříkladu dvaceti tzv. relativního klidu. Nicméně i tyto 

podniky by měli vyvíjet určité úsilí pro zajištění chodu společnosti i do budoucna. 
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Graf č. 4.1 Odhad tržeb českých rodinných podniků pro příští 3 roky 

  

Zdroj: Průzkum rodinných firem, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

 Další dotaz byl ohledně názoru na to, zda představitelé těchto firem považují fakt, že 

se jedná o rodinný podnik za výhodu. Zde je překvapujícím faktem, že oproti loňským 

závěrům, jsou tyto výsledky poněkud negativní. V minulém roce uvedlo téměř 61% 

respondentů, že považují status rodinného podnikání určitě za svou výhodu. Letos tento údaj 

klesl k 38%. Představuje to velký propad a nelze zcela určit, co je toho příčinou. Jedním 

z možných vysvětlení je, že se jedná o vyjádření názoru další generace, která celou situaci 

může vidět jinak, než zakladatelé. Toto může souviset s vlivem podnikání rodičů na jejich 

potomky. Ti mohou mít v sobě zakořeněn pocit, že takový způsob podnikání nemá pozitivní 

dopad na vztahy v rodině. Celkový výsledek je přijatelný, je zde poznat, že většina 

respondentů stále považuje rodinný podnik za svou výhodu, nicméně klesající počet 

pozitivních reakcí je znepokojující. 

 Z průzkumu dále vyplynulo, že mezi největší výhody rodinné firmy respondenti 

označují flexibilitu a stabilitu, dále atmosféru firmy a etiku v podnikání. Následujícím 

zjištěním bylo, že 43% představitelů těchto firem odpovědělo, že rodinný podnik nemá 

žádnou nevýhodu. Ostatní zařadili na pomyslné první místo nevýhod systém řízení a horší 

přístup k financování. Zde je opět zvláštním faktem, že velmi malá část, přibližně 4% 

respondentů, uvedlo jako nevýhodu negativní vliv na rodinné vztahy a časovou náročnost.       
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Graf č. 4.2 Považujete za výhodu být rodinnou firmou?  

 

Zdroj: Průzkum rodinných firem, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

 Následující otázka byla směřována na postoj zákazníků k faktu, že se jedná o rodinnou 

firmu. Zde vidíme vysoký přínos pro tyto podniky. Je pravdou, že 28% lidí, kteří tento fakt 

nevnímají, nepředstavuje zrovna malý podíl, nicméně 69% odpovědí, kdy je tento fakt vnímán 

pozitivně je rozhodující. Je zde naznačen jednoznačný trend, že rodinné firmy jsou 

důvěryhodnějším partnerem, ať už co se týká kvality dodávek, nebo při ohledu na rizikovost. 

V roce 2013 byl tento znak zhodnocen ještě o 6% lépe. Dále ani jeden ze zákazníků či 

obchodních partnerů neuvedl, že by status rodinného podniku zhoršoval vzájemnou 

spolupráci a dohodu. Potvrdilo se, že spotřebitelé i obchodní partneři rádi sází na jistotu         

a upřednostňují tradici a dlouhodobé vztahy. 
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Graf č. 4.3 Jak vnímají Vaši zákazníci fakt, že se jedná o rodinnou firmu? 

 

Zdroj: Průzkum rodinných firem, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

 Poslední otázkou, která zde bude popsána je vize do budoucnosti v rámci nástupnictví. 

Zde jsou opět poněkud horší výsledky oproti minulému roku. Celých 66% představitelů 

rodinných podniků uvažuje o předání vedení podniku na některé z rodinných příslušníků. 

V loňském roce byl tento znak o 4% vyšší. Co se týká budoucnosti a existence rodinného 

podnikání je znepokojující, že vzrostl počet lidí, kteří odmítají předat své tzv. břemeno dál. 

Loni to bylo celých 13%, ovšem letos už se jedná o poněkud vyšší číslo 22%. Zajímavým 

faktem je, že přístup ve smyslu ,,není to důležité“ oproti loňskému roku klesl. Je možné, že si 

čím dál tím víc zakladatelů společností uvědomuje, že nástupnictví je jedním ze základních 

stavebních kamenů pro budování rodinného podnikání.   

 

 

 

 



54 

 

Graf č. 4.4 Je cílem předat společnost v rámci rodiny?  

 

Zdroj: Průzkum rodinných firem, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

4.2 Poznatky současné situace 

 

V květnu roku 2014 byl v Moravsko-slezském deníku uveřejněn článek popisující 

příběh svobodné matky, která si díky materiální nouzi začala vydělávat peníze pletením čepic 

pro novorozence. Díky píli a houževnatosti dokázala vybudovat rodinný podnik 

s několikaletou tradicí, který již dnes řídí dcera a syn již zmíněné podnikatelky. Článek 

obsahuje výpověď nynějšího spolumajitele pana Jiřího Pertla a dále vedoucího Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků ČR pana Karla Havlíčka.  

,,Jde to, když rodina funguje. Je ale pravda, že když je dnes padesátiprocentní 

rozvodovost, buduje se rodinné podnikání špatně,“ připouští Jiří Pertl.  

Přestože přesná čísla neexistují, podle odhadu Asociace malých a středních podniků   

a živnostníků ČR (AMSP ČR) Je u nás podíl rodinných firem asi 20 – 25 procent, přičemž se 

podílejí na 15 procentech hrubého domácího produktu. Česko se tak snaží dohánět Evropu, 

kde rodinné klany ovládají skoro 80% byznysu!  
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Ovšem je tu i velké varování: podle představeného průzkumu AMSP polovina českých 

rodinných firem neřeší otázku nástupnictví. ,,Pouze 30% rodinných firem ve světě vydrží 

generační výměnu. V případě předání firmy u třetí generace nepřežije dokonce devět firem 

z deseti. Tohle nás čeká i v Česku a musíme to řešit. Nelze to dělat jen tak, že dětem řeknete, 

za rok živnost převezmeš a hotovo,“ varoval šéf AMSP ČR Karel Havlíček. [30] 

V tomtéž období na novinových stáncích vyšel společensko-ekonomický měsíčník 

Forbes s podtitulem První exkluzivní žebříček 50 největších českých rodinných firem.  

Před vznikem samotného speciálního vydání byla uspořádána Forbes konference, které 

se účastnilo přes 150 osobností z rodinných společností. Hlavní náplní byla inspirace              

a diskuze na téma nástupnictví a motivace zaměstnanců v rámci rodinných firem. Idea 

představuje další skutečnost, že tyto dva aspekty tvoří reálnou hrozbu pro rozvíjení rodinné 

společnosti. Z uvedeného článku bylo vybráno několik zajímavých rodinných společností. Je 

zde popsána jejich jedinečnost, životní příběh a ekonomická situace vyjádřená výši tržeb        

a ukazatelem EBITDA, který znázorňuje rentabilitu podniku v podobě zisku před odečtením 

úroků, daní, odpisů a amortizace. Celý článek lze nalézt v Příloze č. 3. 

 Společnost DEKTRADE a.s. 

Společnost DEKTRADE vlastní Kutnarovi. Roční tržby jsou zde ve výši 7,5 miliardy 

Kč a hodnota ukazatele EBITDA je 404 miliónů Kč. Největší prodejce stavebních materiálů 

v Česku byl i přes krizi ve stavebnictví v posledních pěti letech úspěšný. Rostl mu obrat         

a jeho generální ředitel a většinový majitel Vít Kutnar se zaměřil na získávání podílu na trhu. 

DEK v krizi otevřel nebo koupil deset nových poboček. Zároveň loni zahájil provoz vlajkové 

prodejny ve Vestci u Prahy, kde jsou zákazníci obsluhováni v zastřešeném terminálu 

s dovozem zboží přímo d vozu. U zrodu skupiny stál také Kutnarův otec Zdeněk (71), který je 

ve stavebnictví kapacitou na hydroizolace a je docentem na vysoké škole. Manželka Petra 

(41) je správní ředitelkou celé skupiny. 

 MADETA a.s. 

Nejslavnější českou mlékárenskou značku vlastní Milan Teplý (65), původem z Prahy, 

který už ale téměř 40 let bojuje za firmu z Českých Budějovic, kam se také přestěhoval. 

Obchodního ředitele mu dělá jeho syn Jan (34), který je zároveň členem představenstva 

Madety a zaměřuje se také na její marketing. Teplý zatím na odchod či předání firmy nemyslí. 
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Roční tržby této společnosti jsou 5,1 miliard Kč a ukazatel EBITDA dosahuje hodnoty 216 

miliónů Kč.  

 Kofola a.s. 

V málokteré zemi stojí proti Coca-Cole a Pepsi někdo jako Kofola. Černou 

lékořicovou limonádu pijí Češi od roku 1960, posledních 15 let v režii Janise Samarase a otce 

Kostase (73), který rodinný byznys v roce 1990 zakládal. Janis (43) teď tlačí firmu                 

k inovacím, jako jsou čerstvé šťávy Ugo, teplé nápoje nebo kopie SodaStreamu. Roční tržby 

společnosti jsou 6,1 miliardy Kč a hodnota ukazatele EBITDA je 487 miliónů Kč.   

 KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 

Tužky se v Českých Budějovicích vyrábějí již od roku 1848. A když se připočtou 

rakouské kořeny, tak Koh-i-noor má za sebou už 224 let, což je patrné nejvíc z celého našeho 

žebříčku. Podnik patří od 90. let Vlastislavu Břízovi (67), který kolem něj postupně 

vybudoval holding s pestrým sortimentem od zdravotnických pomůcek přes autosoučástky až 

po plynové bomby. Do řízení svých firem zapojil syna Vlastislava, synovce Roberta Záboje    

i syna Davida. Roční tržby činí 2,3 miliardy Kč a hodnota EBITDA je 355 miliónů Kč.  

 SIKO KOUPELNY a.s. 

Jeden z prvních obchodních řetězců v Česku neprodával potraviny ani drogerii, ale 

koupelnové doplňky. Firma Siko, ze které je dnes jednička v oboru, vznikla v roce 1991         

v jihočeských Čimelicích. V roce 1994 už měla devět poboček, dnes jich má 48 a dalších 

deset chystá. Zakladatelka firmy Jaroslava Valová (67) protáhla firmou celou rodinu, letos 

předává řízení synům Tomášovi a Vítězslavovi. Roční tržby jsou ve výši 2,4 miliardy Kč       

a ukazatel EBITDA je 340 miliónů Kč.   

 Tank ONO s.r.o 

Bratří Jiří (51) a Petr (49) Ondrovi dělají těžkou hlavu všem nadnárodním sítím 

čerpacích stanic i tuzemské Benzině. Jejich šéfové jim nemohou přijít na jméno a průběžně 

naznačují, co všechno může být v Tank Ono špatně. Jenže jak říká Jiří Ondra: Mám ve firmě 

kontrolu vlastně pořád. A na nic zásadního nepřišla. Největší nezávislá síť benzinek v zemi 

tak dál roste. Svůj úspěch postavila na nižších cenách. Bratři tvrdí, že jim stačí marže na litru 

do jedné koruny a ostatní mají více. A že vydělávají na velké výtoči a doplňkových prodejích. 
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Jiří má na starosti ekonomiku, Petr distribuci. Roční tržby jsou 13 miliard a ukazatel EBITDA 

je 86 miliónů Kč.  

 ČEROZFRUCHT s.r.o 

Jan a Jaromír Hnilicovi se na veřejnosti moc neukazují, ale klidně by mohli. Se svojí firmou 

Čerozfrucht jsou dnes asi největšími zelináři v Česku, přinejmenším pokud jde                        

o velkoobchod. Pokud si řetězce nevozí ovoce a zeleninu ze zahraničí samy, pak je dost velká 

šance, že obsah vaší lednice prošel některým ze sedmi velkoskladů značky Čerozfrucht. 

Zvlášť pokud jste nakupovali třeba v Kauflandu nebo Tescu. Hnilicovi také potraviny 

vyvážejí a pustili se i do zemědělství, konkrétně přes firmy Blanická bramborářská nebo VH 

Agroprodukt. Roční tržby jsou 7,5 miliardy Kč a hodnota ukazatele EBITDA je 133 miliónů 

Kč. [32] 

4.3 Dotazníkové šetření v podniku Jan Bacho 

 

Stěžejní kapitolou praktické části diplomové práce je dotazníkové šetření v podniku 

Jan Bacho. Jako nástroj výzkumu byl zvolen tištěný dotazník. Důvod tohoto výběru je rychlá 

manipulace s dokumentem, snadné doručení přímo a včas na pracoviště, následný sběr 

vyplněných dotazníků a vzhledem k menšímu počtu respondentů také rychlé zpracování 

výsledků.  

Zaměstnanci byli požádáni majitelem podniku o účast na průzkumu v rámci 

vyhodnocení zájmu o podnikání v rodinné firmě. Všem přítomným bylo sděleno, že zapojení 

se do dotazníkového šetření je naprosto dobrovolné a anonymní. Celkem bylo osloveno 78 

pracovníků, z toho 45 lidí se rozhodlo zapojit. Tato fakta byla zjištěna až po vypršení lhůty na 

vyplnění dotazníku, která byla dva dny. Veškerá dokumentace potřebná k vyplnění byla 

umístěna v odpočinkovém mimopracovním prostoru, tudíž nebylo známo, kdo si dotazník 

vzal a kdo ne. Ve stejném místě byl zanechán uzavřený box s otvorem, do kterého bylo 

možno vyplněný dotazník kdykoliv odevzdat. Formulář je sestaven ze třinácti otázek, které 

jsou zaměřeny na oblast rodinného podnikání. Větší část dotazování probíhá formou 

uzavřených otázek, dvě otázky jsou otevřené a u dalších dvou byla stanovována důležitost 

jednotlivých kritérií. V následující části budou popsány výsledky průzkumu.  

 Úvodní dvě otázky byly zodpovězeny se 100% shodou. První otázka byla směřována 

na fakt, zda dotazovaný zná nějaký český rodinný podnik. Pozitivní je, že všech 45 
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respondentů odpovědělo ,,ano“. Ať už na základě uvědomění si, že firma, ve které pracují je 

rodinného charakteru, nebo díky opravdové znalosti jiných rodinných podniků. Stejný 

význam má vyplnění druhé otázky, zda dotazovaný má osobní zkušenost v samotné oblasti 

rodinného podnikání ať už ze strany zaměstnance či zaměstnavatele. Opět všichni odpověděli 

kladně. Výsledky úvodních otázek znamenaly pozitivní start pro následující průzkum. Třetí 

otázka představovala dotaz, zda se dotyčný domnívá, že je forma rodinného podnikání 

zastaralá a neúčelná. Příjemným překvapením byl výsledek této otázky. Necelých 87%, tedy 

39 dotazovaných uvedlo, že si nemyslí, že by tato forma podnikání byla zastaralá a neúčelná, 

což představuje opravdu kladný výsledek nejen pro stávající situaci, ale také pro situace 

budoucí.  

Graf č. 4.5 Otázka č. 3 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 Cílem další otázky bylo zjistit, jak budou zaměstnanci reagovat na jednu z ne zcela 

pozitivních idejí rodinného podnikání a to je fakt, že většina představitelů těchto firem 

upřednostňuje myšlenku vybudování trvalé hodnoty pro několik generací ovšem za podmínky 

pomalejšího přílivu zisku. V dnešní době, kdy většina lidí z konzumní společnosti chce mít 

všeho dostatek či nadmíru se předpokládalo, že tato otázka bude mít spíše negativní 

ohodnocení. Opak je pravdou. Celých 60% zaměstnanců, tedy 25 lidí uvedlo, že tuto 

myšlenku preferují. Opět zde vidíme pozitivní přístup k budování hodnot a vytváření něčeho 

velkého, co po nás zanechá svou stopu, i když to bude znamenat odklad využití celkového 
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zisku, velmi pravděpodobně také okamžité reinvestování výdělku a prohlubování 

vynaložených investic do podniku. 

Graf č. 4.6 Otázka č. 4 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pátá otázka se týká faktu, zda dotazovaní věří na jisté výhody rodinného podnikání, 

jako je pospolitost, neformální vazby, větší upřímnost a ohleduplnost při rozhodování             

o budoucnosti podniku, celkově o podnikatelské etice. Tato kritéria byla hodnocena na 

základě stanovení důležitosti jednotlivých ukazatelů s určením slabé, střední či silné míry 

důležitosti. Prvním znakem zde byla pospolitost, která byla zhodnocena jako velmi silnou 

výhodou. Celých 73%, tedy 33 dotazovaných stanovilo pospolitost jako silný pozitivní fakt, 

což opět působí příjemným dojmem. Tento názor může vyplývat z osobní zkušenosti 

zaměstnance v podniku Jan Bacho, nebo se zkušeností z jiného firemního prostředí, což je 

dobrou známkou pro rodinné podnikání celkově. Zbylých 27%, 12 lidí určilo pospolitost jako 

střední výhodu. Z uvedeného dále vyplývá, že žádný z dotazovaných nepovažuje pospolitost 

za slabou výhodu. Následujícím znakem bylo určení míry důležitosti v případě neformálních 

vztahů v rámci rodinné firmy. Zde byl v převážné míře určen silný a zároveň střední stupeň 

důležitosti. Celkových 47%, tedy 21 dotazovaných stanovilo silný stupeň důležitosti. 

Následně 40%, tedy 18 zaměstnanců určilo, že tento ukazatel představuje střední stupeň 

závislosti a zbylých 13% označilo neformální vazby za slabou výhodu. Dalo by se 

konstatovat, že zaměstnanci si v převážné většině uvědomují míru výhody u toho kritéria, 

nicméně oproti znaku pospolitosti zde vidíme mírný pokles při určení důležitosti 
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neformálních vazeb na pozitivních stránkách rodinného podnikání. Třetím kritériem byla větší 

míra upřímnosti v rodinných podnicích. Zde převážná většina, tedy 76%, což v našem 

průzkumu představuje 34 respondentů, stanovila střední míru důležitosti, zbývající 24% lidí 

určilo silnou významnost tohoto kritéria a opět žádný z oslovených nepovažuje větší míru 

upřímnosti za slabou. Posledním hodnoceným znakem u výhod rodinného podnikání byl 

zvolen ohled při rozhodování na budoucnost podniku. V návaznosti na otázku číslo 4, kde 

bylo stanoveno, že většina zaměstnanců preferuje budování trvalých hodnot s pomalejším 

přílivem zisku, můžeme konstatovat pozitivní fakt, kdy 80% dotazovaných považuje tento 

ohled za velmi silnou výhodu. Následuje 13%, tedy 6 dotazovaných, kteří tuto vlastnost 

považují za středně významnou a 7%, tedy 3 respondenti, podle kterých je tento ukazatel 

málo významný. V globálním pohledu na výhody rodinného podnikání opět zaznamenáváme 

příznivé odpovědi. Můžeme brát v úvahu fakt, že na tyto výsledky má vliv existence podniku 

Jan Bacho, který právě svým fungováním a firemní kulturou dává za vznik těmto kladným 

reakcím. 

 Otázka číslo 6 byla otázkou otevřenou. Zde měli respondenti možnost volně vyjádřit 

svůj názor na jiné výhody rodinného podnikání. Ve třech případech se v dotaznících objevila 

poznámka o větší důvěře a spolehlivosti, což může úzce souviset se způsobem podnikatelské 

etiky v případě rodinných firem. Dalším názorem bylo, že rodinné firmy jsou schopni nabízet 

více pracovních. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, tento fakt může souviset s větším 

sociálním cítěním v případě rodinných firem. 

 V pořadí sedmá otázka byla koncipována stejně jako pátá, ovšem místo výhod 

rodinného podnikání byla zaměřena na nevýhody. Opět byly stanoveny váhy důležitosti 

v rozmezí silné, střední a slabé důležitosti, které respondenti přiřazovali k jednotlivým 

znakům. První nevýhodou byla menší příležitost pro pracovní a kariérní růst. Zaměstnanci 

podniku ohodnotili tuto nevýhodu za průměrnou. Celých 88% , tedy 36 respondentů určili, že 

stupeň důležitosti této nevýhody je střední. Zbylých 12%, tedy 5 respondentů považují tuto 

nevýhodu za důležitou a hodnotí ji jako silnou negativní stránku. V celkovém pohledu 

můžeme říct, že zaměstnanci jsou si vědomi tohoto negativního rysu, nicméně není 

považován za hrozbu. Další hodnocenou nevýhodou jsou pracovní stereotypy a menší ochota 

pro inovace a investice. Tuto nevýhodu respondenti považují za velmi důležitou. Nikdo 

nehodnotí zkoumaný znak za slabý. Celých 60% zaměstnanců, tedy 27 lidí vidí v tomto 

postupu silnou míru důležitosti a následujících 40%, tedy 18 lidí jej hodnotí za středně 

důležitý.  Následovalo zhodnocení dopadu rodinného podnikání na osobní vztahy v rodině. 
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Jako už bylo vysvětleno v teoretické části, je zde velká pravděpodobnost, že rodinné 

podnikání má negativní vliv na samotné osobní vztahy. Stejně to vidí i zaměstnanci firmy Jan 

Bacho. Celých 80%, tedy 36 respondentů vnímá tento znak se silnou mírou důležitosti 

v rámci nevýhod rodinného podnikání. Je zřejmé, že vnímají své pracovní okolí a vidí, jak 

může podnikání ovlivnit vztahy v rodině. Dalších 18%, tedy 8 respondentů označilo dopad na 

rodinné vztahy za středně významný a nakonec pouhé 2%, tedy 1 člověk se domnívá, že jde 

pouze o slabý vliv na vztahy v rodině. Poslední hodnocenou nevýhodou byla větší míra 

pracovního tlaku v případě rodinného podnikání. Z pohledu zaměstnanců podniku Jan Bacho 

se jedná o nevýhodu, která nemá větší negativní dopad na fungování společnosti. Celých 

44%, tedy 20 zaměstnanců považuje vyšší pracovní tlak za slabou nevýhodu. Dále 31% 

respondentů stanovilo střední důležitost zkoumaného znaku a zbylých 25% za silnou 

nevýhodu. Pokud budeme vycházet z faktu, že zaměstnanci hodnotí pouze na základě 

zkušeností v podniku Jan Bacho, je tento výsledek pozitivním ukazatelem toho, že vyšší 

pracovní tlak není brán jako silná nevýhoda rodinného podnikání. 

Osmá otázka byla koncipována stejným způsobem jako v pořadí pátá otázka, jednalo 

se tedy o otevřenou formu dotazování, kdy se respondenti měli vyjádřit k dalším nevýhodám 

rodinného podnikání. Na tuto otázku odpovědělo pět lidí z vybraného vzorku. Tři 

z vyslovených názorů upozorňovali na fakt, že je zde rozdíl v platovém ohodnocení 

zaměstnanců a rodinných příslušníků, což vede k částečné demotivaci zaměstnanců, kteří 

nejsou v příbuzenském stavu vůči majiteli podniku. Další upozornění vedlo k nevýhodě 

častých hádek na pracovišti v návaznosti na otázku, jak pracovní neshody narušují osobní 

vztahy v rodině. A poslední připomínka směřovala k faktu, že je velmi těžké předat tuto firmu 

nové generaci. Tento respondent se obává faktu, že firma, potažmo rodina majitele, nebude 

mít ve svých řadách takového nástupce, který by plně převzal a zvládl chod firmy.         

Otázka číslo 9 byla zaměřena na zájem zaměstnanců firmy Jan Bacho pracovat             

i v jiném rodinném podniku. Zkrátka zda by na základě dosavadních zkušeností byli ochotni 

pracovat i v jiné rodinné firmě. Následující graf znázorňuje pozitivní výsledek dotazování. 

Celých 80%, tedy 36 dotazovaných odpovědělo, že by měli zájem pracovat i v jiném 

rodinném podniku. Dá se tedy říci, že jejich dosavadní zkušenosti jsou pozitivní a rádi by 

pracovali ve firmě rodinného typu.    

 

Graf č. 4.7 Otázka č. 9 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Následující otázka řešila zájem dotazovaných o vybudování vlastního rodinného 

podniku. Převážná většina, 42% dotazovaných odpovědělo, že by neměli zájem budovat 

vlastní rodinný podnik. Oproti tomu 31%, tedy 14 dotazovaných určilo, že by měli zájem       

o vytvoření vlastní rodinné firmy a 27% respondentů, což představuje 12 odpovědí, určilo, že 

momentálně neví, zda by chtěli vybudovat vlastní rodinný závod. Vzhledem k dosavadním, 

relativně pozitivním, ohlasům na koncept rodinného podnikání můžeme říci, že zde existuje 

jistý pozitivní přístup k představě o vybudování vlastního rodinného podniku. Nicméně 

většina odpovědí byla negativních. Zde může hrát roli fakt, že zaměstnanci mají každý den 

možnost vidět a porovnávat jednotlivé výhody a nevýhody rodinného podniku. Je rozdíl být 

zaměstnancem rodinné firmy nebo naopak zaměstnavatelem, majitelem rodinného závodu. 

Obě varianty představují velkou míru zainteresovanosti do této společnosti, každopádně 

postoj z pohledu zaměstnance a naopak zaměstnavatele je velmi rozdílný. Většina negativ 

rodinného podnikání dopadá na hlavu majitele firmy, jako například negativní dopad na 

vztahy v rodině.      
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Graf č. 4.8 Otázka č. 10 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Poslední otázka dotazníkového šetření u zaměstnanců v podniku Jan Bacho byla, zda 

si myslí, že by tato firma měla pokračovat ve své existenci a vytváření hodnot pro budoucí 

generace. Odpověď by se dala považovat za tzv. sladkou tečku na závěr. Všech 45 

dotazovaných se shodlo, že by tento rodinný závod měl fungovat i nadále. Můžeme jen 

doufat, že tato imaginární zaměstnanecká podpora bude i pro zaměstnavatele pozitivním 

hnacím motorem.  

 Následující dvě otázky mají informativní charakter. Pro rozbor vzorku dotazovaných 

byly stanoveny dva základní dotazy týkající se pohlaví a věku respondenta. Vzhledem k tomu, 

že ženy tvoří v tomto podniku pouhých 6% z celkových zaměstnanců a zbytek představují 

muži, je výsledek, v případě pohlaví respondentů, zcela logický. Celých 93%, tedy 42 

dotazovaných tvoří muži a zbylých 7%, tedy 3 dotazovaní jsou ženy.   
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Graf č. 4.9 Otázka č. 12 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Stávající pracovní kolektiv firmy Jan Bacho je možné považovat za relativně věkově 

mladý. Tento fakt potvrzuje také následující výsledek u věkového složení respondentů. 

Celých 58%, tedy 26 dotazovaných jsou ve věku 31-50 let, následuje druhá nejpočetnější 

věková kategorie 18-30 let, ke které přiřazujeme 31%, tedy 14 lidí ze vzorku dotazovaných    

a nejméně početnou věkovou kategorii tvoří lidé ve věku 51 a více let, kterých se zúčastnilo 

11% z celkového vzorku respondentů, tedy 5 osob.      

Graf č. 4.10 Otázka č. 13 z dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Dotazníkové šetření u veřejnosti 

 

V následující kapitole budou popsány výsledky dotazníkového šetření u veřejnosti. 

S výjimkou jedné otázky, která byla zaměřena přímo na budoucnost podniku Jan Bacho, 

budou použity všechny otázky stejné, jak tomu bylo v případě průzkumu u zaměstnanců této 

firmy. Shodné dotazy byly použity záměrně, aby následně mohlo dojít k porovnání výstupů. 

V případě průzkumu u veřejnosti byla zvolena metoda online dotazování pomocí služby 

v rámci uživatelského účtu na stránkách www.google.com. Byl vytvořen dotazník, který 

obsahoval dvanáct otázek zaměřených na oblast rodinného podnikání. Byla použita stejná 

forma dotazníku jako v předchozí části, tedy deset uzavřených otázek, dvě s možností 

otevřené odpovědi a dvě otázky, u kterých se stanovovaly váhy jednotlivých kritérií. Odkaz 

s oslovením respondenta a prosbou o vyplnění dotazníku byl vyvěšen na dvě diskuzní fóra 

webových stránek zabývajících se podnikáním, a to na www.ipodnikatel.cz a také na stránky 

www.byznysforum.cz. Několik respondentů bylo osloveno z osobního e-mailu tazatele. Dále 

bylo využito sociální sítě Facebook, kde bylo osloveno více než 130 uživatelů. Celkový počet 

byl 112 respondentů, dotazování probíhalo ve dnech od 11. května až do 22. května roku 

2014. 

 První otázka byla opět zaměřena na znalost řešeného tématu. Respondenti měli určit, 

zda znají nějaký český rodinný podnik. Na rozdíl od 100% pozitivních odpovědí                      

u zaměstnanců podniku Jan Bacho zde ve výsledcích vidíme menší rozdíl. Celá 3%, což 

v našem v průzkumu po zaokrouhlení vychází na 3 osoby, dotazovaných určilo, že nezná 

žádnou firmu fungující na principu rodinného podnikání, další 4%, tedy 5 respondentů 

podotklo, že neví, zda znají či neznají podnik rodinného charakteru. Celkově bereme výsledky 

první otázky pozitivně, stále je převážná většina, celých 93%, tedy 104 dotazovaných, kteří 

znají tento typ podniku. Zejména je zde potěšující zprávou, jak velké procento lidí vnímá 

okolí kolem sebe a uvědomuje si i vedlejší znaky či strukturu podnikání.    

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.ipodnikatel.cz/
http://www.byznysforum.cz/
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Graf č. 4.11 Otázka č. 1 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Při porovnání odpovědí zaměstnanců rodinného podniku a veřejnosti u druhé otázky 

zaznamenáváme značný rozdíl. Celých 63%, tedy 71 respondentů určilo, že nemá osobní 

zkušenost v oblasti rodinného podnikání. Tento výsledek není až tak překvapivý. Pořád je zde 

převážná většina podniků a nadnárodních společností nerodinného typu. Ovšem výsledek 

37%, tedy 41 lidí, kteří mají osobní zkušenost s tímto typem podnikání je stále potěšující. 

Bude zajímavé porovnávat tato čísla například s otázkou číslo 9, kde respondenti odpovídají 

na dotaz ohledně zájmu o práci v rodinném podniku, či s otázkou číslo 10, kde se vyjadřují 

k zájmu vybudovat vlastní rodinný podnik.     

Graf č. 4.12 Otázka č. 2 z dotazníkového šetření u veřejnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 V pořadí třetí otázka měla určit, zda veřejnost považuje formu rodinného podnikání za 

zastaralou a neúčelnou. Oproti názoru zaměstnanců rodinné firmy zde zaznamenáváme ještě 

pozitivnější postoj vůči tomuto tématu. Celých 90%, tedy 101 lidí nepovažuje rodinné 

podnikání za zastaralé a neúčelné. Následuje 8%, tedy 9 osob, které neví, jak brát tento druh 

podnikání a pouhé 2%, tedy přibližně 2 osoby se domnívají, že jde o zastaralou a neúčelnou 

formu. Celkově opět zaznamenáváme kladné reakce na danou problematiku. Pozitivním 

znakem je, že se z povědomí veřejnosti vytrácí zažitá myšlenka, že rodinný podnik 

představuje jen historii, kdy se řemeslo předávalo z generace na generaci a docházelo tak ke 

nemožnosti využít potenciál nové generace jinak a účelněji. Naopak vidíme kladný postoj      

a dalo by se říct, že i určité zastání toho typu obživy. 

Graf č. 4.13 Otázka č. 3 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U čtvrté otázky zaznamenáváme podobný výsledek jako v předchozím dotazníkovém 

šetření. Celých 62%, tedy 69 respondentů určilo, že upřednostňují myšlenku vybudování 

trvalé hodnoty pro několik generací s pomalejším přílivem zisku. Další 24%, tedy 27 osob 

neví, zda je pro ně tato myšlenka přednostní a zbývajících 14%, tedy 16 osob nepreferuje 

tento přístup k podnikání. Zde vyvstává otázka, kolik lidí si uvědomuje, že rodinné podnikání 

představuje vybudování určité trvalé hodnoty, nicméně právě tento fakt s sebou nese jisté 

nevýhody. V první řadě je to odsunování zisku k využití pro osobní účely a splnění svých 

potřeb na reinvestování zpět do podniku. Pokud vezmeme v úvahu, že respondenti si 

uvědomují toto propojení, můžeme považovat výsledek otázky za pozitivní a vyjádření 

takového názoru za vhodnou pomůcku pro budování nových rodinných firem, hodnot a tradic. 

Graf č. 4.14 Otázka č. 4 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Následuje pátá otázka, která je koncipována stejně jako v předchozím dotazníkovém 

šetření u zaměstnanců rodinné firmy. Byly stanoveny čtyři výhody rodinného podnikání         

a úkolem veřejnosti bylo stanovit důležitost jednotlivých znaků. Škála hodnocení byla 

rozdělena do stupňů slabá, střední či silná výhoda rodinného podnikání. Prvním hodnoceným 

pozitivním znakem byla pospolitost, kde se výsledek ukázal být poněkud nerozhodný. Celých 

48% respondentů určilo pospolitost jako silnou výhodu, oproti tomu 45% dotazovaných 

ohodnotilo tento znak za středně důležitý a zbylých 7% stanovilo, že pospolitost je slabou 
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výhodou rodinného podnikání. Je zajímavé porovnat tato fakt s odpověďmi zaměstnanců 

rodinné firmy, kteří mají osobní zkušenost s tímto jevem a potýkají se s ním každý den. 

V jejich případě byla pospolitost označena v převážné většině za silnou výhodu, zbytek, 

přibližně 27%, ji označilo za střední výhodu a nikdo ze zaměstnanců neurčil pospolitost za 

slabou výhodu. Druhým hodnoceným znakem byly neformální vazby na pracovišti. Zde se 

výsledky odpovědí podobají předešlým závěrům dotazníkového šetření. Celých 48% 

dotazovaných určilo neformální vazby za střední výhodu, dalších 37% ohodnotilo tento znak 

za silnou výhodu a zbylých 15% jako slabou výhodu. Z celkového hlediska jsou neformální 

vztahy na pracovišti považované za výhodu, ovšem není jim přisuzována tak velká míra 

důležitosti. Třetí posuzovanou výhodou byla větší míra upřímnosti. Zde naopak vidíme o něco 

pozitivnější postoj k této výhodě. Dotazovaných 76% zaměstnanců určilo větší míru 

upřímnosti za středně silnou výhodu a zbytek za silnou výhodu. U veřejnosti došlo k rozložení 

sil. Větší míra upřímnosti představuje u 47% respondentů silnou výhodu, následuje 45% 

dotazovaných, kteří považují tento znak za středně silnou výhodu, a zbylých 8% určilo 

upřímnost za slabou výhodu. Je zajímavou informací, že zaměstnanci, kteří se denně setkávají 

s výhodami i nevýhodami rodinného podnikání považují upřímnost za méně důležitou výhodu 

než je tomu u veřejnosti. Je možné, že větší míra upřímnosti s sebou okamžitě nese také 

zpětnou reakci v podobě zvýšeného pracovního tlaku. A poslední klasifikací výhod je ohled 

při rozhodování na budoucnost podniku. Převážná většina veřejnosti, přibližně 61%, tedy 62 

dotazovaných určila, že je toto zohledňování silnou výhodou. V případě zaměstnanců 

rodinného podniku zde byla síla této pozitivní stránky ohodnocena ve větším měřítku. Až 

80% zaměstnanců považuje toto kritérium za silnou výhodu. Opět můžeme konstatovat, že je 

to zapříčiněno samotným působením v podniku. Zaměstnanci tzv. na vlastní kůži zažívají 

akce a postupy ve výrobě či financování chodu podniku a uvědomují si téměř neustálý ohled 

na to, co bude v budoucnosti a co se musí vůbec plnit pro to, aby tento podnik nějakou 

budoucnost měl.   

 Šestá otázka byla opět otázkou otevřenou. Respondenti byli vyzváni, aby navrhli jiné 

výhody rodinného podnikání, pokud nějaké znají. Nejčastější připomínkou bylo vyzdvihnutí 

firemní etiky rodinných podniků. Konkrétně důvěra, spolehlivost a jistota při působení 

v tomto prostředí. Souvisí s tím také další dobrá připomínka v podobě jednání v zájmu firmy  

a budoucnosti rodiny a společnosti, ne pouze pro jednu konkrétní osobu. Dalšími navrhnutými 

výhodami je časová nezávislost, být si tzv. sám sobě šéfem, rychlá a bezprostřední spolupráce 
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ve firmě a v neposlední řadě také poukázání na fakt, že máme neustálý přehled o všem, co se 

v podniku děje. 

 Následuje ohodnocení nevýhod rodinného podnikání. Opět byly stanoveny čtyři 

negativa, která bylo možno klasifikovat jako silnou, střední či slabou nevýhodu. Prvním 

kritériem byla menší příležitost pro profesní a kariérní růst. Tato nevýhoda byla 57% 

respondentů označena na středně silnou nevýhodu, následovalo 25%, tedy 27 lidí, kteří ji 

považují za silně nevýhodnou a nakonec 18% respondentů, kteří ji označili za slabou 

nevýhodu. Opět zde zaznamenáváme rozdíl mezi výsledky u zaměstnanců a výsledky             

u veřejnosti. Převážná většina, celých 88% zaměstnanců, ohodnotilo tuto nevýhodu za středně 

silnou. Podobný závěr můžeme vidět i u další nevýhody, kterou jsou pracovní stereotypy        

a menší ochota pro inovace a investice. Celých 63% veřejnosti je toho názoru, že pracovní 

stereotypy a menší ochota pro inovace a investice jsou středně silnou nevýhodou.                   

U zaměstnanců jsme se setkali s výsledkem, kdy 60% dotazovaných určilo tuto nevýhodu za 

silnou. Opět docházíme k závěru, že je rozdíl pracovat v tomto prostředí a pociťovat následky 

nevýhod na chodu firmy, nebo být nezávislým pozorovatelem, který si tyto situace jen 

představuje či domýšlí. Je nutné podotknout, že postoj zaměstnanců je vždy velmi 

individuální. Každý může mít na danou věc svůj názor, nicméně hodnotíme zde projev 

většiny. Dalším ovlivňujícím faktorem je samotný podnik. Můžeme zkoumat rodinnou firmu, 

která je vedená úspěšně, bez větších obtíží a jako taková bude hodnocena zaměstnanci kladně, 

nebo naopak neprosperující rodinný podnik, kteří ani zaměstnanci nepodpoří. Důkazem toho 

je hodnocení další nevýhody, kterou jsou pracovní neshody narušující osobní vztahy v rodině. 

Z pohledu veřejnosti se jedná o silnou nevýhodu rodinného podnikání. Celých 65%, tedy 72 

lidí se domnívá, že rodinný podnik narušuje osobní vztahy v rodině. V případě výsledků         

u zaměstnanců rodinného podniku byl tento znak v převážné většině ohodnocen střední mírou 

působnosti a pouze 7% dotazovaných zaměstnanců označilo narušování osobních vztahů 

v rodině za silnou nevýhodu. Poslední klasifikovanou nevýhodou je vyšší pracovní tlak. Zde 

byli opět optimističtější zaměstnanci rodinného podniku. Celých 44% zaměstnanců označilo 

tento znak za slabou nevýhodu, naopak u veřejnosti převládl názor, že vyšší pracovní tlak 

tvoří střední, až silnou nevýhodu rodinného podnikání. U některých znaků můžeme vidět 

zcela odlišné postoje u veřejnosti a u zaměstnanců rodinné firmy, tyto rozdíly má na svědomí 

individuální praxe či zkušenost v této oblasti. 

 Osmá otázka byla otázkou otevřenou. Respondenti měli uvést, zda znají jiné nevýhody 

rodinného podnikání. Nejčastější odpovědí byla otázka nástupnictví, většina z nich se 
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domnívá, že firmu nebude mít kdo převzít, další nejčastější nevýhodou byla uváděna časová 

náročnost, doslova 24 hodin denně a 365 dní v roce. Objevil se zde také názor, že nevýhodou 

rodinného podnikání je nejasné vedení, kdy každý z rodiny má snahu stát v čele podniku, dále 

míra zodpovědnosti, kterou podnikání přináší a nakonec jeden ze zajímavých postřehů od 

veřejnosti a to podezírání z nepoctivosti při úpadku v okruhu nejbližších lidí, tedy rodiny.  

 Devátá otázka byla zaměřena na zájem o práci v rodinném podniku. Celých 54%, tedy 

60 respondentů odpovědělo, že by mělo zájem o zaměstnání v tomto prostředí. Následovalo 

30%, tedy 33 dotazovaných, kteří si nejsou jistí, zda by měli zájem o takovouto práci. Je 

možné, že pro ně forma nebo typ podniku není důležitý. Jejich prioritou může být zaměstnání 

jako takové a jestli jde o rodinnou, domácí či zahraniční firmu neřeší. V poslední řadě je zde 

18%, tedy 16 lidí, kteří určili, že by nechtěli pracovat v rodinné firmě. Jak již bylo zmíněno je 

vhodné, porovnat tyto výsledky s otázkou číslo 2, kde 63% respondentů určilo, že nemají 

osobní zkušenost v oblasti rodinného podnikání, což je relativně velká část dotazovaných       

a pouze 37% respondentů určilo, že má tuto zkušenost. Když se zaměříme na výsledky deváté 

otázky v případě veřejnosti, kde 54% z vybraného vzorku veřejnosti odpovědělo, že by mělo 

zájem o práci v rodinném podniku, vidíme zde jistý progres. I přesto, že nemají osobní 

zkušenost, měli by zájem o zaměstnání v tomto typu podniku. 

 

Graf č. 4.15 Otázka č. 9 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Poslední otázka zabývající se tématikou rodinného podnikání byla otázka číslo 10, 

která vypovídá o zájmu veřejnosti ohledně vybudování vlastního rodinného podniku. Zde 

můžeme konstatovat stejný pozitivní směr, jako u otázky číslo 9. V porovnání s osobními 

zkušenostmi dotazovaných je tento zájem opět rostoucí. Celých 56%, tedy 62 respondentů by 

mělo zájem o vybudování vlastní rodinné firmy. Následuje 26%, tedy 29 dotazovaných, kteří 

zájem nemají a nakonec 18%, tedy 21 lidí, kteří neví, zda by o vlastní podnikání měli zájem. 

Výsledky této otázky představují kladný vztah k záměru vybudovat vlastní rodinný podnik, 

což může mít za následek rozvoj tohoto typu podnikání do budoucna.  

Graf č. 4. 16 Otázka č. 10 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pro upřesnění zkoumaného vzorku byla položena otázka číslo 11, která se týkala 

určení pohlaví respondentů. Oproti dotazníkovému šetření v podniku Jan Bacho je zde větší 

podíl žen. Zkoumaný vzorek je složen z 53% ženského pohlaví a 47% mužského pohlaví.  
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Graf č. 4.17 Otázka č. 11 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Poslední otázka dotazníkového šetření byla opět položena z důvodu rozboru 

vybraného vzorku respondentů. Tentokrát se jednalo o rozdělení do věkových kategorií. 

Celých 85% respondentů patří do věkové kategorie v rozmezí 18-30 let. Následuje zastoupení 

12% u kategorie 31-50 let a 3% respondentů patří ke kategorii 51 a více let. Je pozitivním 

faktem, že vzorek respondentů v převážné většině tvoří mladí lidé. Ti jsou totiž budoucností 

našeho národního hospodářství a ekonomiky a z globálního pohledu vítají myšlenku budování 

a uchovávání hodnoty v podobě rodinných podniků.  

Graf č. 4.18 Otázka č. 12 z dotazníkového šetření u veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 SYNTÉZA A DOPORUČENÍ 

 

Po vypracování praktické části diplomové práce je nutné stanovit syntézu jednotlivých 

rozborů a navrhnout patřičná doporučení. Cílem práce bylo zjistit, jaký je zájem o podnikání, 

v rámci rodinné firmy. Mimo zápisu poznatků o současné situaci v rodinném podnikání bylo 

využito dotazníkového šetření u zaměstnanců vybraného rodinného podniku a u veřejnosti. 

Výsledky a zjištěné informace jsou shrnuty v následujících kapitolách.  

 

5.1 Výzkum Asociace rodinných firem 2014 

 V úvodní kapitole praktické části byla nastíněna situace pomocí výzkumu Asociace 

rodinných firem z května roku 2014. Výzkum byl zaměřen na tři hlavní otázky ohledně 

rodinného podnikání. Prvním hlediskem bylo, zda status rodinné firmy považují představitelé 

těchto společností za výhodu. Zde je trochu neočekávaný zvrat, 38% z dotazovaných 

považuje status rodinného podniku za výhodu. Tento negativní výsledek ještě prohlubuje fakt, 

že oproti výzkumu v roce 2013 zkoumaný znak klesl ze 61% na pouhých 38%. Může to být 

následkem negativního vlivu minulé generace vedení podniku na stávající a budoucí generace 

vedení podniku. Dalším hlediskem byl očekávaný vývoj tržeb na následující tři roky. Zde je 

pozitivním výsledkem, že očekávaný vývoj tržeb je pozitivní. Nasvědčuje tomu i srovnání 

s výzkumem z roku 2013, kdy byla prognóza budoucnosti méně optimistická. Posledním 

hlediskem byla vize podniku ohledně nástupnictví a předání firmy nové generaci. Oproti roku 

2013 je zde mírný pokles. Počet podniků, které chtějí a počítají s předáním podniku klesl ze 

70% na 66% z pohledu představitelů rodinných firem. Příčinou můžou být nelehké podmínky 

pro uskutečnění nástupnictví v podniku, jako jsou nedostačující zkušenosti a znalosti nové 

generace, neochota pokračovat v rodinné tradici, nezájem nebo neexistence osoby, která může 

podnik dále vést.  
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5.2 Poznatky současné situace 

 Druhá kapitola praktické části byla zaměřena na současnou situaci rodinných podniků. 

Z novinových a internetových zdrojů byla popsána situace z pohledů zástupců firem či 

Asociace rodinných podniků, kde bylo jasně stanoveno, že rodinné podniky tvoří páteř 

světové ekonomiky, nicméně je zde velký problém v udržení tradice. Pouhých 30% firem má 

možnost předat podnik další generaci. Nástupnictví je tedy překážkou, který by měl každý 

podnik řešit a vyvíjet úsilí pro pokračování rodinné tradice. Dále zde byly vybrány přední 

české rodinné podniky. Časopis Forbes vydal unikátní žebříček TOP 50 nejlepších českých 

rodinných podniků, byla zde stručně popsána historie, vize a současná situace podniku.    

 

5.3 Dotazníkové šetření v podniku Jan Bacho 

Pro vyhodnocení zájmu v oblasti rodinného podnikání bylo využito dotazníkového 

šetření v podniku Jan Bacho. Průzkumu se účastnilo 45 zaměstnanců podniku. Celkový 

pohled na výsledky je pozitivní. Z odpovědí zaměstnanců je zřejmý kladný postoj k rodinné 

firmě. Stěžejní odpovědí pro představitele podniku je, že všech 45 zúčastněných se domnívá, 

že by firma Jan Bacho měla dále pokračovat ve své existenci a mělo by dojít k předání vedení 

podniku následující generaci. Pro vedení podniku by bylo dobré, zaměřit se na nevýhody, 

které uvedli jednotliví respondenti. Dva zaměstnanci se domnívají, že je velmi demotivující 

platový rozdíl mezi zaměstnancem, který je členem rodiny Bachových a naopak zaměstnance, 

který není v příbuzenském vztahu s vedení podniku. Další dva zaměstnanci uvedli, že dochází 

k častým hádkám na pracovišti, které vedou ke zhoršení vztahu v rodině a zároveň 

nepříznivému pracovnímu prostředí. Jeden ze zaměstnanců uvedl, že se obává nástupnictví    

v podniku, není si jist, že zde bude člověk, který zastane funkci současného vedení. 

  

5.4 Dotazníkové šetření u veřejnosti 

V rámci zkvalitnění vypovídací schopnosti diplomové práce byl zařazen další 

dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 112 respondentů z řad veřejnosti. Zde platí stejný 

závěr jako u dotazníkového šetření v podniku Jan Bacho. Celkový pohled na tuto 

problematiku je kladný. Stěžejní otázky v průzkumu veřejnosti byly, zda se respondenti 

domnívají, že je forma rodinného podnikání zastaralá a neúčelná. Zde převážná většina 

zvolila odpověď NE. Dále hlavním ukazatelem pro výzkum byla otázka, zda by respondenti 



76 

 

měli zájem o práci v rodinné firmě, či zda by chtěli založit vlastní rodinný podnik. Opět se 

setkáváme s pozitivními ohlasy. U obou otázka většina z vybraného vzorku odpověděla 

pozitivním způsobem. Pro vedení firmy Jan Bacho by měly být poučné názory veřejnosti 

z hlediska nevýhod rodinného podnikání. Uvědomění si, co může ohrozit existenci firmy, je 

stěžejním prvkem pro vytvoření vlídné budoucnosti podniku. Z veřejného mínění vyplývá, že 

hlavní nevýhody mohou být velká zodpovědnost, již zmiňované nástupnictví, časová 

náročnost, vznik nedůvěry mezi rodinnými příslušníky a podobně. 

 

5.5 Doporučení pro vedení podniku Jan Bacho 

V závěru této kapitoly je třeba navrhnout doporučení na rozšíření zpracovávaného 

tématu. První rozšíření by mělo být opět dotazníkové šetření, jak u zaměstnanců podniku, tak 

u veřejnosti, s časovým odstupem přibližně 5 let. Druhým rozšířením zpracované studie by 

měl být opakovaný nestranný a objektivní výzkum v rodinném podniku Jan Bacho, který by 

vedl k zjištění, kolik členů rodiny tzv. drží tradici rodinného seskupení vrcholového 

managementu podniku, jestli tedy došlo alespoň k částečné generační výměně a zda jsou 

plněny vize a cíle podniku. Zároveň je třeba doporučit zaměření se na výchovu mladé 

generace v rámci nástupnictví. Velkým přínosem by mělo být postupné zapojování mladých 

členů rodiny do výrobního, ekonomického a správního cyklu podniku. Je třeba umožnit mladé 

generaci zúročit nabyté teoretické znalosti, přiřadit jednotlivým členům alespoň část 

kompetencí a zodpovědnosti, což by postupně mělo vést k vytvoření mladé perspektivní 

pracovní síly, schopné zastat vedoucí pozice v podniku.  
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6 ZÁVĚR 

 

Rodinné podnikání v sobě ukrývá velké množství jedinečných a nenahraditelných 

kladů, které vyžadují speciální přístup jak jednotlivce, tak celé společnosti. Každý by měl 

v sobě chovat pocit sounáležitosti ke společnosti, ve které je zaměstnán. Tato vlastnost by 

měla patřit zejména zaměstnanci, který je s podnikem spojen pokrevně. Pokud takový člověk 

umí navíc dobře vynaložit své schopnosti, čas a finanční prostředky do rodinného podniku je 

předurčen k vytvoření něčeho velkého s důležitostí, významem a tradicí. Je zřejmé, že při 

hodnocení rodinného podnikání je důležitým měřítkem čas. Momentální situace v podniku 

nás může stresovat. Uvědomujeme si, jaká zodpovědnost je na nás kladena a co by znamenalo 

případné selhání. Nicméně zpětným pohledem za sebe a za výtvorem své práce musí dojít 

k pocitu uspokojení, naplnění svých záměrů a cílů a vytvoření hodnoty pro budoucí generace.  

Téma rodinné podnikání bylo zhodnoceno z několika hledisek. V prvé řadě došlo 

k teoretickému popisu všech aspektů a faktorů, které ovlivňují rodinné podnikání. Dále zde 

byl představen podnik rodinného typu, strojírenská výroba firmy Jan Bacho, kde byla 

nastíněna situace v podniku, dále silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pomocí SWOT 

analýzy. V praktické části došlo k rozšíření tématu pomocí výzkumu Asociace rodinných 

firem, dále díky současným postřehům v oblasti rodinných firem a nakonec, pomocí 

dotazníkových šetření, k určení postoje zaměstnanců rodinného podniku a veřejnosti 

k aspektům tohoto podnikání. 

Z jednotlivých zjištění vyplývá, že největší hrozbou rodinného podnikání je řešení 

nástupnictví. Jak již bylo zmíněno ve výzkumu Asociace rodinných firem, nástupnictví je 

faktor, který představitelé firem tak často neřeší. Je to problém, který momentálně není znát, 

nicméně po delší době se projeví a často se stává neřešitelným. Na druhou stranu je třeba 

vyzdvihnout pozitivitu vnímání rodinných podniků. Jejich pospolitost, podnikatelskou etiku, 

vytváření hodnot pro naše následovníky, generování pracovních pozic, sociální cítění             

a vzájemnou spolupráci. Novodobá společnost potřebuje existenci rodinných podniků, nejen 

z ekonomických a hospodářských důvodů, ale také kvůli lidskému přístupu k obchodu            

a podnikání a v neposlední řadě generování hodnot a tradic, aby po nás nezůstala jen tzv. 

potopa. Jak řekl nositel Nobelovy ceny za literaturu Albert Camus: ,,Nejhojněji obdaruje 

budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti“.   



78 

 

Seznam použité literatury 

 

A) ODBORNÉ KNIHY 

[1] ALDERSON, Keanon. Understanding the family business. New York: Business Expert 

Press, 2011, 133 s. ISBN 978-160-6491-690. 

[2] CARLOCK, Randel S. Strategic planning for the family business: parallel planning to 

unify the family and business. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2001, 270 s. ISBN 03-

339-4731-2. 

[3] FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2008, iv, 121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. 

[4] GERŠLOVÁ, Jana a Milan ŽÁK. Dějiny podnikání. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola 

ekonomie a managementu, 2012, 120 s. ISBN 978-80-86730-95-0. 

[5] HESKOVÁ, Marie a Viktor VOJTKO. Rodinné firmy: zdroj regionálního rozvoje. Vyd. 1. 

Zeleneč: Profess Consulting, 2008, 138 s. ISBN 978-80-7259-062-9. 

[6] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. 

[7] KLEVETOVÁ, Dana a Irena DLABALOVÁ. Motivační prvky při práci se seniory. 

Vyd.1. Praha: Grada, 2008, 202 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství),  ISBN 978-

802-4721-699. 

[8] KORÁB, Vojtěch. Rodinné podnikání. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 166 s. ISBN 

978-80-251-1843-6.  

[9] KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 

1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[10] KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní 

metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006. ISBN 80-247-0966-X. 



79 

 

[11] KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-3527-6. 

[12] MACHÁČEK, Ivan. Rodinné podnikání: v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, 2005, 

84 s. Otázky a odpovědi z praxe. ISBN 80-735-7099-8. 

[13] MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2., rozš. a přeprac. vyd. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 144 s. ISBN 80-858-5024-9. 

[14] MIKOLÁŠ, Zdeněk a Andrea FOLVARČNÁ. Malá a střední firma: manuál 

podnikatelského vedení : přiměřeně praxe pro teoretiky a přiměřeně teorie pro praktiky. Vyd. 

1. Ostrava: GM - TREND, 2000, 67 s. ISBN 80-86458-02-4. 

[15] ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. Vyd. 1. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011, 144 s. ISBN 978-802-1056-039. 

[16] SKÁLOVÁ, Petra. Podniková ekonomika 1. Vyd. 2. Plzeň: Západočeská univerzita, 

2008, 80 s. ISBN 978-80-7043-726-1. 

[17] SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 427s. ISBN 978-80-247-3339-5. 

[18] STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

2007, 199 s. ISBN 978-80-7179-926-9. 

 

B) AKADEMICKÉ PRÁCE 

[19] BACHOVÁ, Dagmar. Zhodnocení vývoje podniku v oblasti financí. Ostrava, 2012. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, 

Katedra podnikohospodářská. 

[20] KREISLOVÁ, Gabriela. Dotazníkové šetření. Plzeň, 2008. Bakalářská práce. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky. 

[21] MIKULOVÁ, Linda. Současná rodina. České Budějovice, 2009. Bakalářská práce. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta teologická, Katedra praktické teologie. 



80 

 

[22] ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. Brno, 2009. Disertační 

práce. Masarykova univerzita, Fakulta ekonomicko-správní, Katedra podnikového 

hospodářství. 

[23] SEDLÁČKOVÁ, Anna. Vliv rodinných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na 

chod a rozvoj malé rodinné firmy. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita 

Fakulta sociálních studií. 

 

C) WEBOVÉ STRÁNKY 

[24] Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. [online]. [cit. 2014-02-3]. 

Dostupné z:http://www.amsp.cz/ 

[25] Nový občanský zákoník [online]. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

[26] Rodinné firmy EU. [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://www.rodinnefirmy.eu/ 

[27] Rodinné podnikání přináší radosti, ale i strasti. In: Ipodnikatel.cz [online]. 2011 [cit. 

2014-05-12]. Dostupné z:http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/rodinne-podnikani-prinasi-

radosti-ale-i-strasti.html 

[28] Strojírna Jan Bacho. [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.janbacho.cz/ 

 

D) ODBORNÉ ČLÁNKY 

[29] FAKHRUL, A. Entrepreneurial Orientation (EO) In Malay Family Firm: Evidence from 

F-Pec Model. International journal of business and social science [online]. 2012, 10.č, special 

issue. [cit. 2014-03-02]. ISSN 2219-6021. Dostupné z: http://ijbssnet.com/index.php/archive 

[30] KLIČKA, Jan. Komu předáte firmu? Rodiče v ČR to neřeší. Bruntálský a krnovský deník. 

2014, č. 150. 

[31] KUČEROVÁ, Dagmar. Nový občanský zákoník zavádí korporace, fundace i rodinný 

závod. In: Podnikatel.cz[online]. 2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 

http://www.amsp.cz/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.rodinnefirmy.eu/
http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/rodinne-podnikani-prinasi-radosti-ale-i-strasti.html
http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/rodinne-podnikani-prinasi-radosti-ale-i-strasti.html
http://www.janbacho.cz/
http://ijbssnet.com/index.php/archive


81 

 

z: http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-zavadi-korporace-fundace-i-

rodinny-zavod/ 

[32] MAŠEK, Jaroslav, Jiří NÁDOBA a Michael MAREŠ. 50 největších rodinných firem. 

Forbes. 2014, č. 5. 

 [33] ŽILOVÁ, Denisa. Podnikáte s manželkou nebo jinými rodinnými příslušníky? 

Automaticky vám tak vzniká rodinný závod. In:ProByznys.info [online]. 2014 [cit. 2014-05-

14]. Dostupné z:http://probyznysinfo.ihned.cz/zakony-a-majitel/c1-62066980-podnikate-s-

manzelkou-nebo-jinym-rodinnymi-prislusniky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-zavadi-korporace-fundace-i-rodinny-zavod/
http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-zavadi-korporace-fundace-i-rodinny-zavod/
http://probyznysinfo.ihned.cz/zakony-a-majitel/c1-62066980-podnikate-s-manzelkou-nebo-jinym-rodinnymi-prislusniky
http://probyznysinfo.ihned.cz/zakony-a-majitel/c1-62066980-podnikate-s-manzelkou-nebo-jinym-rodinnymi-prislusniky


82 

 

Seznam zkratek 

 

% procento 

atd. a tak dále 

ČR Česká republika 

Kč korun českých 

kol. kolektiv 

např. například 

popř. popřípadě 

tj. to jest 

tzv. tak zvané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

 

 



84 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Žádost o spolupráci s Asociací rodinných firem ČR 

Příloha č. 2 Výsledku průzkumu Asociace rodinných firem z roku 2013 

Příloha č. 3 Článek z časopisu Forbes: 50 největších českých rodinných firem 

Příloha č. 4 Přehled výsledků dotazníkového šetření 

Příloha č. 5 Seznam obrázků 

Příloha č. 6 Seznam grafů 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Přílohy 

 

 

 

  



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 


