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Architekt a urbanista Pavel Hnilička o tom, proč se
lidem začíná zajídat bydlení na předměstích
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Rodina před budovou vývojového centra. Zleva syn Jan Musil má na starosti vývoj a export, zakladatelé Jana a Libor Musilovi, dcera personalistka Hana Williams Musilová a zeť Orraine Williams, který se přestěhoval z USA . FOTO MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ
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V

ypadá to, jako bychom si vychovali
generaci lenochů
a strašpytlů, přemítá Vladimír, který
svoji úspěšnou firmu bude prodávat cizímu investorovi. Syn,
o němž Vladimír dlouhá léta uvažoval jako o svém nástupci, totiž
o převzetí tátova podniku absolutně nestojí. „Moje společnost se zabývá výrobou komponentů. Podnikání je tudíž náročné nejen na
kvalitu produktů, ale také na vyjednávání podmínek a dodržování termínů. Syn má ale úplně jiné
zájmy. Baví ho cestování, pracuje
v marketingu cestovní kanceláře,“ snaží se Vladimír najít důvody, proč potomek nechce převzít
štafetu. „Kromě toho mi už dal
jasně najevo, že nehodlá být otrokem práce,“ doplňuje.
Předat žezlo nebo prodat
Pro Vladimíra je synův postoj
zklamáním. Může se snad utěšovat jen tím, že „v tom“ není sám.
Otázka rodinných firem přichází na přetřes právě díky generační
výměně tam, kde vlastníci začali
podnikat po roce 1989. V té době
se lidé pouštěli do podnikání
s chutí a vervou, byli ochotni obětovat volný čas, celoživotní úspory. Bylo by logické, kdyby nyní
jejich děti podniky převzaly.
Největší tuzemský průzkum,
který loni proběhl v pěti stovkách
rodinných firem, však přinesl poněkud jiné závěry. Agentura na
výzkum trhu IPSOS, jež výzkum
uskutečnila, zjistila, že počet rodinných firem, které jsou na prodej, narůstá. Dvě třetiny podnikatelů sice považují nástupnictví

Trůny
bez následníků

Generace podnikatelů z 90. let má za sebou dvacet a více roků práce pro
svou vlastní firmu. Dostavuje se únava, blíží se důchod a s ním i okamžik,
kdy by se o podnik měly postarat děti. Zatímco kdysi se s předáním
rodinného byznysu mladší generaci počítalo automaticky, dnes je situace
o dost jiná. Potomci o něj totiž velmi často nestojí.
svých potomků ve firmě za přirozené a jediné možné, mnohým
z nich to ale není nic platné. Děti
totiž podnikat nechtějí.
V Česku je zhruba tři sta tisíc
rodinných firem, více než polovina jejich majitelů uvádí, že by ji
v případě dobré nabídky prodali
externímu zájemci. V jen pětatřiceti procentech případů předávají
rodiče firmu svým dětem. To je
o 12 procent méně než v předcházejícím roce. „Stojí za úvahu zamyslet se, proč se to děje a proč se
srdeční vazba k těžce vybudovaným podnikům přerušuje,“ prohlásil krátce po zveřejnění výzkumu
předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.
Dřív bylo běžné, že se řemeslo
dědilo v rodině z generace na generaci, zcela automaticky se předpokládalo, že po otci převezme

hospodu, řeznictví, kovářství
nebo továrnu syn. Zatímco v zahraničí existují rodinné podniky
i s dvousetletou tradicí, v tuzemsku je kvůli éře komunismu situace jiná. Kromě několika málo výjimek vznikla většina rodinných
podniků před necelým čtvrtstoletím a později. „Jako rodinnou firmu je možné brát společnost či
živnost, kde pracují alespoň dvě
generace,“ vysvětluje Libor Musil, člen představenstva Asociace
malých a středních podniků a živnostníků, který je zároveň odborným garantem projektu Rodinná
firma. On sám je předsedou představenstva rodinné firmy Liko-s,
jež se zaměřuje na výrobu a montáž hal a budov a která byla v roce
2014 vyhlášena rodinnou firmou
roku. A ačkoli podnik prosperuje,
Libor Musil říká, že rodinný byz-

Dřív bylo běžné, že se
řemeslo dědilo v rodině.
Zatímco v zahraničí
existují rodinné podniky
i s dvousetletou tradicí,
u nás je situace jiná.
Kromě pár výjimek
vznikla většina rodinných
podniků před čtvrtstoletím
a nebo
později.

nys má mnoho výhod, ale i svá
úskalí: „Do společné práce členů
rodiny se kromě profesionálních
povinností promítají i emoce, které patří k rodinnému životu. Na
jedné straně musí mít firma šéfa,
na druhé straně nemůžete z této
pozice jednat se členy rodiny,“
říká a připouští, že je to velmi náročné na způsob komunikace.
Něco jiného je totiž řešit rodinné
problémy a něco jiného třeba
před profesionálními manažery
řešit neplnění úkolu členem rodiny. „Všichni se postupně učíme.
Na řešení sporných záležitostí
máme takzvanou rodinnou radu,
kde můžeme otevřeně mluvit
o všech problémech mezi námi.
Při takovém jednání musí dojít ke
shodě, v každé situaci je třeba najít společné řešení a nic nesmí zůstat pod stolem.“ Připomíná však

i pozitiva: „Je to pěkný pocit,
když ráno vidíte své děti, jak
makají a pomáhají mně a manželce řešit problémy, na které jsme
dlouhá léta často byli sami. Celé
roky jsme sledovali, jak vedle nás
rostou talentovaní manažeři
a nyní totéž můžeme sledovat
u našich potomků.“
Devastující prodej
Liborovi Musilovi se podařilo
děti do podnikání zapojit včas
a probudit u nich o firmu zájem.
Velmi často se ale stává, že rodič
zapálený pro svůj obor pomyslel
na nástupnictví příliš pozdě. A neseznamoval potomky s chodem
podniku už od dětství. Ti, pokud
necítí s firmou soudržnost, nechápou, proč by v rodinném byznysu
měli pokračovat.
„V nástupu potomků do firmy
je několik obecných etap, kterými procházejí. Nejdříve je příprava. Do tohoto období patří vedle
vhodné školy i získání praxe ve
vlastní firmě nebo někde jinde,“
osvětluje Libor Musil. Potom přijde doba, kdy potomek dostane
ve firmě nějakou funkci. Rodiče
a děti tudíž pracují ve společnosti
po nějakou dobu společně. Generace si předávají zkušenosti, management se připravuje na novou
strukturu a vedení firmy. „Pokud
to sedne, je možné předat nejdříve vedení a po čase vlastnictví.
Myslím, že je dobré to udělat relativně brzy. To proto, aby děti
mohly růst na svých chybách a dokázaly se s nimi vypořádat, pokud jsou mladí, nejlépe do věku
třiceti let,“ dodává Libor Musil.
Pokud komunikace v rodině vázne, může to dopadnout tak, že děti
odmítnou žít náročný život svých
rodičů. „Ti dětem nevysvětlují, že
právě firma jim dopřála vše, co
mají okolo sebe, a že k tomu je
možné se dostat jedině tvrdou a poctivou prací.“ popisuje.
Pokračování na straně 32

RELAX FOTORECEPT

32 II

LIDOVÉ NOVINY

OBTÍŽNOST

JE

H

oubařská sezona byla letos dost bídná, poslední
dva týdny alespoň z některých míst republiky houbaři
hlásí, že konečně „rostou“! Pokud máte houby rádi, zkuste si je
připravit s pohankou, špenátem
a bílým vínem. Ideální jsou bedly, lišky a všechny pevnější houby. A jestli jste z lesa přinesli zpátky zas jen prázdný košík, nezoufejte. S pohankou si dokonale porozumí i hlíva ústřičná, která je celoročně k dostání v obchodech.
Tento rychlý vegetariánský pokrm uspokojí i vybíravého gurmána. Vyhrát si můžete kromě hub
i s ostatními ingrediencemi. Pohanku můžete nahradit třeba i quinoou a pokud se u Vás doma najde kousek lanýžového másla či
oleje, můžete jej přidat také, perfektně se hodí. Zároveň místo bílého vína můžete vyzkoušet šampaňské či prosecco.
Pohanka se u nás začala pěstovat ve 12. století a v 16. století už
byla velmi populární. Je významným zdrojem rutinu, který léčí
problémy s cévami. Posiluje imunitu a využívá se i při detoxikaci.
Doporučuje se konzumovat hlavně v zimě, protože prohřívá organismus. Její čas právě přichází!

Pohanka a houby
na bílém víně

FOTO MARKÉTA PAVLEJE (5×)
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1.

Pohanka, houby a víno
1.

Pohanku nejprve spařte
horkou vodou, nechte ji dobře
okapat a dejte ji do hrnce. Krátce ji jen
tak na sucho orestujte, aby oschla a
byla horká. To děláme proto, aby nám
po uvaření zůstala pěkně kompaktní,
pevnější a nerozvařovala se.

2.

Nyní můžete pohanku lehce
osolit, přidat bobkový list, zalít
hrnkem horké vody a přiklopenou
jemně vařit přibližně 5 minut. Pak
výkon vypněte a nechte takzvaně dojít
pod peřinou 15 minut. Pokud máte
hrnec ze silnějšího materiálu,
nemusíte ho odkládat pod peřinu.
Postačí, když ho jen ponecháte
přiklopený poklicí, pohanka krásně
dojde. Díky krátké době varu si
zachová více vitamínů. Než pohanka
změkne, na velké pánvi na rozehřátém
oleji orestujte cibulku nebo šalotku
nakrájenou na kostičky do měkka.

3.

250 g hlívy ústřičné (nebo jiných
čerstvých hub)
1 červená cibule nebo 2 šalotky
2 lžíce extra panenského olivového
oleje nebo máslo
1 hrnek pohanky (loupané, najdete
také jako pohankové kroupy)
1 hrnek vody nebo vývaru
250 ml suchého bílého vína,
případně šampaňské nebo
prosecco
100 g čerstvého špenátu
1 bobkový list
pár snítek tymiánu
čerstvě mletý pepř
parmezán podle chuti
doba přípravy: 20 minut

3

V opačném případě děti žijí zhýčkány penězi v představě, že život
bude jednoduchý, když se nechají
někde zaměstnat a firma se prodá.
Peníze, které jim mohou spadnout do klína, ale obvykle mají devastující charakter. Potomci se
zbaví majetku, který vytváří další
hodnoty, a zvolí život pasivní.
„Možná se synovi zdá, že by
měl horší pozici, než když se nechá zaměstnat u nadnárodní korporace,“ přemýšlí ještě o důvodech podnikatel a otec Vladimír
zmíněný v úvodu textu. V tom
může mít jeho syn pravdu. Majitel menší firmy může mít ztíženou situaci oproti například zaměstnanci středního managementu korporace, která si může diktovat podmínky. „Je fakt, že jsem si
občas postěžoval na aroganci,
s níž vystupují běžní zaměstnanci, kteří pracují ve významné me-

4.

K cibuli přidejte čerstvé houby

. – nejlépe bedly, lišky nebe hlívu

ústřičnou (můžete zkusit i hřiby, ale
výsledek bude „kašovitější“).
Přimíchejte tymián a ještě chvíli
restujte. Přilévejte po částech víno,
které se postupně bude odpařovat.

4.

Houby jemně osolte,
opepřete, přidejte k nim
špenát, pohanku a vše promíchejte.
Špenát může být nahrubo pokrájený,
záleží na druhu a velikosti listů.
Jakmile zavadne, směs posypejte
strouhaným parmezánem,
promíchejte a můžete servírovat.

Trůny
bez následníků
Dokončení ze strany 31

2.

zinárodní společnosti,“ připouští
podnikatel. „Za nimi stojí světoznámá značka, a i kdyby oni
sami byli mnohem míň schopní,
vy máte „jen“ rodinnou společnost a stojíte podle jejich hodnocení níž na žebříčku důležitosti.
Dokážou vám to dát patřičně najevo,“ přiznává. V tom mu dávají
za pravdu i jiní podnikatelé. Zatímco v loňském roce vidělo výhodu rodinného podniku v očích
zákazníků sedmdesát procent firem, letos je to jen polovina.
Mladí navíc mají často pocit, že
velké společnosti nabízejí jistotu
zaměstnaneckého platu, dovolenou a především již vytvořenou
strukturu, do níž se lze začlenit
a tím se zbavit řady zodpovědností, které má podnikatel.
Navždy se nezahrabat
Je tu ještě jeden důvod, proč se
Vladimírův syn bojí firmu převzít: má pocit, že se v ní navždy

Na stoletou rodinnou tradici výroby ozdob navázal Martin Jukl se ženou FOTO MAFRA

„zahrabe“. A že i když možná
bude mít peníze, nepřinese mu to
žádný zvláštní osobnostní rozvoj.
Tohle už ale v českých rodinných
firmách přestává platit. „Pozorujeme, že rodinné firmy přestávají
být zahleděné pouze do vlastní kuchyně a nebojí se vyslat potomky
na zaučení někam jinam. To je nepochybně dobrá zpráva z pohledu
řízení rizik, neboť přebírající gene-

race může přirozeným způsobem
kriticky zhodnotit zažité postupy,
které mohou být brzdou rozvoje,“
vysvětluje předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.
Vlastní firma ale přináší jiné
výhody, které mohou tento hendikep vykompenzovat. „Nejvyšší
zájem na prosperitě a budoucnosti firmy má vždy přímý majitel.

Zvláště ten, který je odhodlaný firmu předat svým dětem, hledí při
plánování do budoucnosti. To se
odráží na vztahu k zaměstnancům, dodavatelům, k zákazníkům
a regionu, kde firma působí,“ vypočítává Libor Musil. V korporacích se složitou manažerskou
strukturou se plánuje s výhledem
k nejbližšímu hodnocení, schvalovací procesy jsou zdlouhavé, chybí odvaha k inovativním krokům.
Rodinné firmy jsou odvážnější,
mají osobnější přístup a jsou stabilnější v dobách ekonomických
otřesů.
Tomu hraje do not i názor podnikatelů, který ukázal nový průzkum: Většina dotázaných považuje charakter rodinné firmy za
výhodu pro fungování podniku.
Nejčastěji přitom zmiňují flexibilitu, stabilitu, atmosféru ve firmě
a etiku. Nevýhod je méně nebo
jsou míň významné. Největším
problémem v očích zástupců firem, a to až pro třetinu z nich, je
získávání zaměstnanců, kteří nejsou členy rodiny.
Pokud děti o rodinný podnik nestojí, je dobré na ně netlačit a dát
jim čas, aby si své stanovisko
dobře promyslely. Možná jde jen
o krátkodobý vzdor rodičům, ale
možná je opravdu podnikání neláká a nebaví. A nutit jim firmu si-

lou není ta správná cesta. Neprospěje to ani vztahům v rodině, ani
společnosti, která pokud není řízena s patřičným nasazením a láskou, dřív nebo později začne upadat. Průzkumy ukázaly, že jen
30 % rodinných firem přežije po
předání druhé generaci, ve třetí generaci je to už jen 12 % a pouhá tři
procenta se propracují za čtvrtou
a další generaci.
Zamknout a zhasnout
Pokud se nepodaří rodinný podnik potomkům předat, existují
pouze tři možnosti, co s ním dál,
když už docházejí síly: prodat jej
externímu zájemci, prodat ho některému z osvědčených zaměstnanců, nebo ho úplně zrušit, zhasnout, zamknout a odejít do důchodu. Ani jedna z těchto možností
se zakladatelům nelíbí. Padá tím
jejich původní sen vybudovat trvalou hodnotu pro příští generace. „Pokud se české rodiny budou
zbavovat vlastnictví firem, potom
tady nikdy nenastane profesně vyvážená společnost, bohatí lidé se
budou stěhovat do zahraničí
a Česko bude stále opožděná rozvíjející se společnost, stále dokola lákající zahraniční investory
místo účinné podpory a propagace rodinného podnikání,“ dodává
Libor Musil.

