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T l a č o v é    v y h l á s e n i e  
 

Dobrá správa pre rodinné podniky 
 

 
Na úvodnom zasadnutí Prezídia SŽZ dňa 12. februára 2020 bola dôležitou témou otázka zlepšenia 
podmienok pre rodinné podnikanie na Slovensku. Súkromné podnikanie sa na Slovensku začalo rozvíjať 
až po roku 1989,  a tak sa v súčasnosti mnohí z prvých majiteľov firiem dostávajú do dôchodkového veku 
a tým vzniká potreba previesť svoje podnikanie na potomkov, s cieľom zachovať rodinný charakter 
podnikania. Je potrebné, aby mali podnikatelia oporu v legislatíve pri  generačnej výmene a aby status 
rodinného podniku definovala všeobecne záväzná právna norma. 
 
Členovia prezídia preto uvítali rozhodnutie Vlády SR, ktorá svojím uznesením č. 605/2019 zo dňa  
11. decembra 2019 prijala 1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo stratégie hospodárskej 
politiky SR do roku 2030. Na podnet SŽZ bola do tohto plánu v časti Rozvoj podnikateľského prostredia 
doplnená  Úloha č.23: Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného 
podnikania a vytvoriť pozitívne podnikateľské prostredie pre tzv. generačnú výmenu. Vláda zaviazala 
ministra hospodárstva k splneniu tejto úlohy do konca roku 2020.  Na základe tejto úlohy vytvorilo MH 
SR v januári 2020 pracovnú komisiu pre definovanie legislatívneho rámca rodinného podnikania. Do 
pracovnej komisie je nominovaný aj zástupca SŽZ.   
 
Ako uviedol prezident SŽZ Stanislav Čižmárik: „Doteraz sa nastaveniu podmienok pri prevode majetku 
na nástupcov nikto nezaoberal a nie je to upravené v zákone. Je potreba vytvoriť podnikateľské 
prostredie priaznivé pre rodinné firmy. Slovenský živnostenský zväz združuje mnohé rodinné firmy, 
ktoré sa „boria“ s problémami pri generačnej výmene a prevode majetku firmy,“ dodáva. 
 
Pre ukotvenie rodinného podnikania v legislatívnom rámci SR navrhol SŽZ jasnú definíciu rodinného 
podniku*. Definícia vychádza z aktuálne platnej úpravy v ČR a z princípov federácie Európskych 
rodinných podnikov. Môže byť prijatá vo forme uznesenia vlády, alebo zapracovaná do príslušných 
právnych predpisov upravujúcich podnikania, napr. do obchodného zákonníka, a/alebo 
živnostenského zákona. 
 
Pre rodinné podnikanie pripravil Slovenský živnostenský zväz ešte v roku 2019 viacero rozvojových 
podnetov, najmä v daňovej oblasti a v oblasti správy rodinného majetku. Ako celok ich predložil 
Ministerstvu hospodárstva SR. „Je dôležité dbať o rodinné podnikanie a vytvoriť podmienky pre 
bezproblémovú generačnú výmenu, nakoľko rodinné podniky sú pilierom domácej ekonomiky 
a prispievajú k trvalej zamestnanosti a ekonomickej stabilite regiónov“, dopĺňa Stanislav Čižmárik. 

 
Ku skvalitneniu podnikateľského prostredia môžu napomôcť aj ďalšie úlohy prijaté v rámci 1. akčného 
plánu k stratégií hospodárskej politiky, a to najmä úloha č. 22 Zanalyzovať možnosti reformy celkového 
daňovo-odvodového zaťaženia a zmeny súčasného daňového mixu a úloha č. 21 Zaviesť do 
legislatívneho procesu princíp „one in – one out“, ktoré by mohli odľahčiť súčasnú nadmernú finančnú 
a administratívnu záťaž podnikov. 
 

 

 



 
 

* Definícia rodinného podnikania – návrh SŽZ 
 

1. Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť.  

2. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je bez ohľadu na výšku tržieb alebo počet zamestnancov obchodná 

spoločnosť, v ktorej  nadpolovičný počet spoločníkov tvoria členovia jednej rodiny a aspoň jeden člen 

tejto rodiny je jej štatutárnym orgánom, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo alebo nepriamo 

vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu 

tejto obchodnej spoločnosti.  

3. Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom podieľajú najmenej dvaja 

členovia jednej rodiny a najmenej jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného 

obdobného oprávnenia alebo je oprávnený podnikať z iného dôvodu.  

4. Za členov jednej rodiny sa pre účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia, alebo 

aspoň s jedným z manželov spoločne pracujúci ich priamy príbuzní podľa podľa § 117 zákona č. 40/1964 

Z. z. Občianskeho zákonníka (otec, syn vnuk, matka, dcéra vnučka), alebo spoločne pracujúci súrodenci  

a ich priamy príbuzný.  

 
 
 
Kto sme: 
 

     SZŽ vznikol v roku 1992 ako strešné združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je 
členom Rady pre politiku súdržnosti na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách 
a komisiách na rôznych úrovniach štátnej správy. Je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), 
spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc 
podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej 
úrovni je od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 
sa stal pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov. 
 
     SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára 
priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské 
a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  
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