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Odhaduje sa, že rodinné podniky tvoria viac ako 
70% svetového HDP. 

Schopnosť odvetvia rodinného podnikania 
prosperovať je preto životne dôležitá pre dlhodobé 

zdravie globálnej ekonomiky. 

Aby mohli rodinné podniky rásť v krátkodobom 
horizonte a boli udržateľné pre budúce generácie, 

musia efektívne zvládnuť niekoľko jedinečných 
výziev vrátane relatívneho nedostatku inovácií, 

ktoré môžu zdieľať viaceré odvetvia rodiny, 
potrebné pre účinný prechod. 

Nové generácie musia potenciálne potláčať 
emocionálne pripútanosť vlastníctva k odkazu 

zakladateľa.



Rodinné podniky musia predefinovať generačný prechod

Prechod vodcovstva a vlastníctva rodinného podniku z jednej generácie na druhú bol zvyčajne náročným cvičením a 
nie vždy bol úspešný. 

Úspešné prechody si vyžadujú včasné prepustenie zodpovednosti a autority zo strany staršej generácie, pretože 
zodpovednosti sa ujímajú nástupcovia. 

Včasné prechody pomáhajú udržiavať motiváciu rodiny a dynamiku spoločnosti. Spoločnosti a rodiny musia posilniť 
budúcu generáciu vodcov a rozvíjať zdroje a talent, ktoré potrebujú. Z historického hľadiska to bol zložitý proces a v 
poslednom čase sa ešte viac skomplikoval. Ťažkosti pri uskutočňovaní včasných prechodov sa zhoršili napríklad zvýšeným 
aktívnym vekom a aktívnou životnosťou staršej generácie. Otázkou je, či sa staršia generácia rozhodne zostať na mieste 
dlhšie ako vedúci a kontrolujúci rodinný podnik, alebo namiesto toho rozhodne preniesť zodpovednosti a kontrolu na 
ďalšiu generáciu. Medzi mladšími generáciami sa tiež zmenili očakávania a záujmy. 

Členovia generácie X a generácie Y (miléniáni) sa cítia pripravení prevziať vedúce úlohy v skoršom veku ako ich 
predchodcovia. Táto dynamika znižuje pravdepodobnosť nájdenia vzájomne prijateľného obdobia prechodu. Existuje 

značné riziko, že frustrovaní členovia rodiny budúcej generácie opustia spoločnosť alebo stratia motiváciu, pretože 
členovia staršej generácie zostávajú vo svojich úlohách príliš dlho.
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Podniky sú častejšie narušené technologickými zmenami a 
odvetvia dozrievajú rýchlejšie. Majitelia rodinných spoločností 
sa teraz musia rýchlejšie a častejšie rozhodnúť, či môžu hrať 
hru, ktorá si vyžaduje priemyselné odvetvia, to znamená, že 
majú kapitál, talent a odhodlanie uspieť. 

V rýchlo sa meniacom kontexte v nadchádzajúcich 
desaťročiach pravdepodobne padne viac rodinných 

spoločností. 
Napríklad talent je stále dôležitejším faktorom úspechu 
spoločnosti a rodinné spoločnosti potrebujú tak rodinných 
tvorcov ako aj nerodinných vlastníkov, ktorí sú schopní robiť v 
budúcnosti dôležité zmeny. Ak sa rodina, ktorá je majiteľom, 
nemôže stať kľúčovým lídrom je pravdepodobné, že sa 
rodinná spoločnosť rozpadne. 

Existuje veľké množstvo kapitálu pripraveného na nákup 
alebo investovanie do rodinných spoločností, ktoré vlastnia 
iné firmy alebo fondy súkromného kapitálu. Dobre riadená 

rodinná spoločnosť by mohla byť pre týchto investorov 
atraktívna. Ak prechod rodinnej spoločnosti na ďalšiu 

generáciu nie je možný, rodiny môžu predať svoje aktíva skôr 
ako kedykoľvek predtým. 



Správa a riadenie spoločností 4.0

Rodinné podniky sa môžu úspešne obnoviť prijatím nového prístupu k správe vecí verejných

Správa vecí verejných musí byť optimalizovaná a nie minimalizovaná. Musia sa zintenzívniť štyri zložky riadenia v 
rodinnom podniku : majitelia, kontrolujúci členovia rodiny, predstavenstvo a nevlastní rodinní príslušníci, pretože sa 
hromadí regulácia v reakcii na škandály a politické tlaky. Aj keď existuje značná diskusia o technológiách formujúcich 
štvrtú priemyselnú revolúciu, ako je umelá inteligencia a robotika, osobitnému vplyvu nových inovácií na správu vecí 

verejných sa venuje menšia pozornosť. 

Rodinný podnik, ktorý sa snaží byť technologicky dôvtipný a štíhly, bude zápasiť so staromódnou doskou. Preto sa 
musíme presunúť na Corporate Governance 4.0, aby sme posilnili komunikáciu, lepšie definovali úlohy a zabezpečili 
pružnosť. 

Správa by mala poskytovať víziu a zmysel pre zodpovednosť a zabezpečiť zodpovednosť. Vo svete, kde sa správy o zhode 
zobrazujú na stovkách strán, musia byť jasne definované konkrétne úlohy. 

Majitelia a správne rady rodinných podnikov musia dosiahnuť rovnováhu tým, že porozumejú podniku bez toho, aby boli 
zapojené do každodenného riadenia. Majitelia musia vytvoriť víziu a normy a zároveň dať jasný smer rýchlosti, stratégii 

rastu, etike a ochote riskovať.



Rýchlosť a reakcia na prerušenie

Systém rodinných podnikov sa musí rozvíjať, aby zostal konkurencieschopný

Napriek dominantnému postaveniu na trhu a bohatým zdrojom sú etablované podniky  vrátane mnohých rodinných podnikov stále viac 
neisté o budúcnosť a snažia sa prispôsobiť novej realite technologických zmien. 

Mnoho z nich vynechalo príležitosti na rast, pretože nezodpovedajú rýchlosti zmien nových účastníkov. Ak chcú zostať nažive po 
generácie, musia tieto problémy aktívne riešiť skôr, ako už bude neskoro. Rodinné podniky sa nepovažujú za mimoriadne inovatívne.
Pre nich môže byť inovácia a vývoj nových spôsobov vytvárania hodnoty obzvlášť náročná. 

Rodinná tradícia a emocionálny vzťah rodiny k dedičstvu zakladateľa môžu spoločnosti zabrániť dostatočne rýchlo vykonať zmeny. 
Okrem toho, ak je podnik dobre zavedený v miestnej komunite a dodržiava prevládajúcu priemyselnú logiku, môže zabrániť organizácii 
v rýchlej reakcii na trendy trhu tým, že sa do nej zapoja outsideri, uskutoční strategické zmeny alebo zmení geografické alebo 
priemyselné zameranie. 

Rodinné podniky majú tiež vo všeobecnosti neodmysliteľnú túžbu po nezávislosti, ktorá môže obmedziť ich ochotu získať cudzí kapitál, 
a tým narušiť ich schopnosť dostatočne investovať do inovácií. Existuje tendencia, že s rastúcou organizáciou bude ochota riskovať, a 

jej vlastníctvo sa stáva viac rozptýleným v rámci pobočiek rodiny.



Rýchlosť a reakcia na prerušenie

Reakcia na potrebné zmeny môže byť pre rodinné podniky náročná, vo všeobecnosti sa môžu spoľahnúť na zvýšenú 
mieru lojality a dôvery medzi svojimi pracovnými silami. Okrem toho môžu ich zavedené priemyselné prepojenia 
prospieť inováciám, zatiaľ čo ich relatívne obozretné investičné stratégie môžu viesť k efektívnejším inováciám a ich 
relatívna nezávislosť od vonkajšieho kapitálu môže urýchliť súvisiace rozhodovanie. 

Rodinné podniky musia podporovať inovatívne a podnikateľské správanie všetkých zamestnancov a rodinných 
príslušníkov. Ich vodcovia sa musia zamerať na kultúru inovácie, aby zachytili úplnú kolektívnu kreativitu organizácie. 
Jedným zo spôsobov prístupu k nápadom a špecifickým zručnostiam je otvorená spolupráca. 

Správa Svetového ekonomického fóra 2015 Transformácia podnikania a podpora rastu poznamenáva, že keď podniky 
zdieľajú zdroje, môže sa vytvoriť významná hodnota pre obe strany, ako pre hospodárstvo, v ktorých táto spolupráca 
prebieha. Ďalším prístupom k inováciám, ktoré sú k dispozícii pre rodinné podniky, je priame investovanie do 
začínajúcich podnikov, o ktoré majú rodiny čoraz väčší záujem individuálne, prostredníctvom svojich rodinných 
kancelárií alebo prostredníctvom špecializovaných firiem rizikového kapitálu. Môže to predstavovať obzvlášť zaujímavú 
príležitosť pre rodiny, ktoré dúfajú v diverzifikáciu svojho portfólia.



Dôvera a 
viditeľnosť

Rodinné podniky môžu lepšie využiť dôveru verejnosti a 
reputáciu, ktorú majú

Nízkoprofilový prístup k komunikácii, ktorý tradične využívajú rodinné 
podniky, nebude fungovať, pretože sa zvyšuje skepticizmus. 

Značka a povesť spoločnosti sú neoddeliteľne spojené a spotrebitelia sú 
čoraz viac pripravení bojkotovať podniky, ktoré neveria, že budú 
dodržiavať svoje vlastné hodnoty. Rodinné podniky majú jedinečnú 
príležitosť upútať väčšiu pozornosť nielen na dlhodobú hodnotu, ktorú 
vytvárajú, ale aj na hodnoty, prostredníctvom ktorých pôsobia. 

Osobitná správa spoločnosti Edelman Trust Barometer o dôvere v 
rodinné podniky 2017, ukázala, že sa im dôveruje viac o 16 bodov ako 

priemeru. Rodinné výhody však túto výhodu premrhajú. Príliš veľa ľudí 
nehovorí o ich hodnote a prínosoch pre spoločnosť. Podľa osobitnej 

správy by väčšina rodinných podnikateľov odporučila produkty a služby 
svojej spoločnosti ostatným a odporučila by to ako zamestnávateľ. 

Viac ako dvojnásobok respondentov uvedených v osobitnej správe 
uviedlo, že by radšej pracovali pre rodinný podnik ako tí, ktorí 

uprednostnili prácu pre iný druh podnikania, a takmer polovica všetkých 
respondentov bola ochotná zaplatiť viac za výrobky alebo služby, ak sú 

ponúkané rodinným podnikom. 



Dôvera a 
viditeľnosť

Aj keď 50 až 80% všetkých pracovných miest tvoria rodinné 
podniky, menej ako jeden z troch respondentov uvedených v 

osobitnej správe videl rodinné podniky ako tvorcov pracovných 
miest. 

Respondenti tiež vyjadrili presvedčenie, že ne-rodinné podniky sú 
inovatívnejšie, finančne úspešnejšie a z dlhodobého hľadiska sú 
zrozumiteľnejšie ako rodinné podniky. Tým, že rodinné podniky 
mlčia a neopravia tieto mylné predstavy, nedokážu využiť ich 
dôvernú výhodu. Musia tiež prevziať viditeľnejšie vedúce úlohy v 
sociálnych otázkach; dve tretiny respondentov v osobitnej správe 
uviedli, že ak sa rodinný podnik nebál postaviť sa kontroverzným 
otázkam, zvyšuje ich dôvera v tento podnik (respondenti tiež 
chceli, aby rodinné podniky vytvorili pracovné miesta na miestnej 
úrovni a udržali ich tam, aby sa zaoberali rovnosťou príjmov, a 
podporovať dobrovoľníctvo zamestnancov). 

Je potrebné poznamenať, že 73% respondentov uviedlo, že 
znalosť histórie spoločnosti pomohla vybudovať dôveru a že 

zakladatelia spoločnosti majú dôveryhodnú výhodu oproti 
rodinným príslušníkom druhej a tretej generácie a voči 

generálnym riaditeľom iných spoločností. 

Rodinné podniky musia rozprávať svoje príbehy. 
Nastal čas, aby im predstavili hodnotu svojho vodcovstva a 

príspevkov.



Vlastníctvo, zodpovednosť a tvorba hodnoty

Rodinné podniky prijímajú zásady a postupy zodpovedného vlastníctva

Vlastníctvo už nemôže byť pasívne alebo špekulatívne  a mnoho rodín začalo prijímať zásady a postupy, ktoré im 
umožňujú pristupovať k svojim úlohám ako vlastníci skutočne profesionálnym spôsobom. 

Aby sme skutočne porozumeli tomu, čo dnes znamená byť zodpovedným akcionárom rodinného podniku, vyžaduje si 
to v atmosfére zvýšených očakávaní firemného správania určité vzdelanie. Zodpovedné rodiny teraz chápu, že aj keď 
môžu prevádzať každodenné činnosti na manažérov, sú zodpovedné za dlhodobé vedenie svojho podnikania. 

Podporujú zmysluplné zapojenie medzi predstavenstvom, investormi a ostatnými zúčastnenými stranami s cieľom 
budovať dôveru a presadzovať vysoké štandardy správania. Taktiež kladú potreby podniku pred svoje krátkodobé 
finančné záujmy tým, že podporujú dlhodobú víziu, investície do pacientovho kapitálu, ktoré si nevyžadujú rýchlu 
návratnosť, a vzdelávanie a odbornú prípravu zamestnancov. 

Primárnou zodpovednosťou vlastníkov je zabezpečiť dlhodobý úspech podnikania, ktoré môže zase posilniť bezpečnosť 
práce a životnú úroveň zamestnancov. Zodpovední vlastníci sa angažujú v oblasti, kde pracujú a žijú. Vedia, že výnosy, 
ktoré majú podobu lojality a angažovanosti, sú jedny z najvýnosnejších.



Vlastníctvo, zodpovednosť a tvorba hodnoty

Tieto typy vlastníkov majú tiež ideálne predpoklady na to, aby prevzali širšie externé vedúce úlohy. 

Podniky sú vyzvané, aby v dôsledku rozsiahlych obáv týkajúcich sa zmeny klímy a rastúcej nerovnosti prevzali rozsiahlejšiu 
sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. 

Môžu tak urobiť nielen starostlivosťou o finančné výnosy, ale aj starostlivosťou o komunity a ochranou prírodných zdrojov. 

Niekoľko štúdií ukázalo, že takéto zodpovedné vlastníctvo neohrozuje obchodnú výkonnosť  naopak, ak sa meria dlhodobo, 
môže skutočne zvýšiť návratnosť akcionárov. Je to preto, že podniky, ktoré sú jasne zaviazané k zodpovednej vízii spoločnosti, 
môžu lepšie vytvárať dlhodobé hodnoty a zabezpečiť vyššiu úroveň dôvery a rešpektu. Je nepravdepodobné, že by zodpovedné 
praktiky vychádzali iba z vedúceho tímu firmy. 

Majú svoj pôvod v zodpovednom vlastníctve, zvyčajne medzi vlastníkmi rodiny. Títo vlastníci sú dlhodobými akcionármi a v 
jednej spoločnosti ich je pomerne málo, takže ich relatívny vplyv môže byť značný. Zodpovedné rodinné podniky môžu preto 

slúžiť ako vzory nielen pre iné rodinné podniky, ale pre všetky podniky, ktoré sa usilujú o spravodlivejší a udržateľnejší 
ekonomický model.



Pracovná sila 
a zručnosti

Rodinné podniky by sa mali ujať vedenia pri poskytovaní 
základných zručností a pružných podmienok pre pracovníkov

Vzhľadom na to, že 50% až 80% pracovných miest na celom svete 
vytvárajú rodinné podniky, podľa odhadu uverejneného federáciou 

európskych rodinných podnikov je nevyhnutné, aby rodinné podniky 
podporovali pracovnú silu, ktorá dokáže prosperovať na neurčitý čas, 
a to aktívne kvalifikovaním (školením zamestnancov), rekvalifikácia
(vyučovanie nových zručností) a zvyšovanie kvalifikácie (zlepšovanie 

existujúcich zručností zamestnancov). 

Za týmto účelom musia podniky najprv dôkladne porozumieť 
základným trendom, ktoré menia povahu práce. 

V iných prípadoch stroje zvyšujú prácu ľudí v odborných firmách a v 
lekárskych úlohách prostredníctvom rýchlej analýzy veľkých súborov 

údajov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa vplyv strojov 
dramaticky zvýši, najmä pri práci s nižšou kvalifikáciou, ako je príprava 

jedla na 30% celosvetovej pracovnej sily to bude mať výrazný vplyv. 

Demografické zmeny ovplyvňujú aj pracovnú silu. Keď sa dlhovekosť 
zvyšuje, ľudia budú pracovať do svojich 80. rokov, zatiaľ čo v mnohých 
regiónoch sa pôrodnosť znížila výsledkom je starnúca globálna 
populácia (v rozvinutých krajinách je priemerný vek populácie vyšší 
ako 40).



Pracovná sila 
a zručnosti

Rodinné podniky musia predvídať zručnosti a vlastnosti, ktoré 
sa stanú kľúčovými pre ich fungovanie, a podporovať ich 
rozvoj. Patria sem schopnosti byť inovatívne a tvorivé, 
hlboké sociálne zručnosti a empatia, a vyjednávanie a 

spolupráca. 

Dôkazy naznačujú, že rodinné podniky majú tendenciu byť 
relatívne zodpovedné a starať sa o zamestnávateľov, a 
zachovanie záväzku dlhodobého rozvoja zamestnancov by ich 
mohlo ešte viac odlíšiť od rovesníkov, ktorí nie sú rodinnými 
príslušníkmi a ktoré môžu byť vystavené silnejším 
krátkodobým trhovým tlakom. 

Keďže rozdiel medzi tradičnými rodovými úlohami ustupuje a 
ženy preberajú väčšie úlohy, majú rodinné firmy príležitosť 

aktívne sa postaviť ako zamestnávateľ podľa výberu 
dôkladnejším preverením svojich výberových postupov a 

podporou flexibilných pracovných postupov. 

Sociálna transformácia zmenila povahu rodu a rodín a otca s 
kariérou a matkou ako opatrovateľom sa nahrádza otec a 
matka alebo partneri, z ktorých každý má kariéru. Skutočnosť, 
že rodinné podniky už zamestnávajú relatívne vysoké 
percento vedúcich žien, je pre budúcnosť dobrá. 
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