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1. Základy rodinného podnikání
1.1 SOUČASNÁ SITUACE RODINNÝCH FAREM V EVROPĚ
Abychom mohli porozumět procesu generační obměny na rodinných farmách v Evropě, musíme se nejprve
podívat na současnou situaci rodinného zemědělství v Evropě. Co se v současnosti děje?
V roce 2013 bylo provedeno napříč EU tzv. Strukturálním šetření v zemědělství. Během tohoto šetření bylo
spočítáno 10,8 milionů farem, 96,2 % z toho byly rodinné farmy. To je zásadní většina evropských farem!
V tom samém roce, 93,7% ze všech farem byly farmy pouze s rodinnými pracovníky, kde veškerá práce
byla zabezpečována rodinnými příslušníky.
Nicméně rodinné farmy napříč Evropou čelí nedostatku předávání, kdy rodinné farmy nejsou předávány
mladším generacím procesem generační obměny. Mnoho členských států zavedlo programy předčasného
odchodu do důchodu. Přestože byla v roce 2013 zavedena pomocpro mladé zemědělce, 55,7% manažerům
farem bylo 55 let nebo více a 31,1% bylo 65 let nebo staršíchve všech 28 státech EU – naprostá většina
dosahovala nebo byla starší důchodového věku! Znepokojivé je, že pouze 6,0% ze všech manažerů farem
bylo mladších než 35 let a pouze 0,6% bylo mladších 25 let.
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1. Základy rodinného podnikání

1.1 SOUČASNÁ SITUACE RODINNÝCH FAREM V EVROPĚ

Následující graf ukazuje procentuální zastoupení manažerů farem v závislosti na jejich věku a rozsah
zapojení rodiny do pracovní síly ze 27 států EU v roce 2013.

Méně než 25 let

25-45 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

65 let a více

Farmy s žádnou rodinnou pracovní silou
Farmy, kde rodinní pracovnicí tvoří méně než 50% (ale ne 0%) běžné pracovní síly
Farmy, kde rodinní pracovnicí tvoří 50% a více (ale ne 100%) běžné pracovní síly
Farmy pouze s rodinnými pracovníky
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1. Základy rodinného podnikání
1.2 CO JE RODINNÉ FARMAŘENÍ?

Nyní, když známe současnou demografickou
situaci na rodinných farmách, podívejme se na to,
co skutečně tvoří rodinnou farmu.
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
Spojených národů definuje rodinné farmaření jako
způsob organizace zemědělské, lesnické, rybářské,
pastevecké a vodohospodářské produkce, která je
spravovánaa řízena rodinou a je převážně závislá
na práci rodiny, zahrnující jak ženy, tak muže (©
2014 International Year of Family Farming / FAO).
Kromě práce mezi běžné prvky rodinných farem
také patří:
•
•
•
•
•

Rodina je zodpovědná za produkci farmy
Farma funguje jako zdroj obživy
Farma funguje jako bydliště rodiny
Rodina je hlavní investor farmy
Rodinná farma je jako rodinný majetek ve formě půdy, kapitálu nebo dovedností a znalostí.
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1. Základy rodinného podnikání
1.2 CO JE RODINNÉ FARMAŘENÍ?

Kromě praktických prvků rodinného farmaření existuje mnohem více různorodých prvků toho, co dělá
rodinné farmaření odlišné od ostatních druhů hospodaření.
Pro vysvětlení tohoto se FAO vyjádřilo, že: „Rodina a farma jsou propojené, společně se vyvíjejí a kombinují
ekonomické, environmentální, sociální a kulturní funkce.“ (© IYFF FAO Concept Note / FAO).
Tím, že plní sociální a kulturní funkce, je rodinné farmaření navíc spojováno s rodinnými hodnotami, včetně
solidarity, návaznosti a závazků (© European Parliament / DG for Internal Policies). Rodinné zemědělství je
více než zaměstnáním pro členy rodiny, jedná se o způsob života. Tento venkovský životní styl v sobě odráží
jak přesvědčení, tak tradice spojené se životem a prací na rodinných farmách (© Lithuanian Presidency
of the Council of the European Union / Council of the European Union). Rodinné farmařeníjde za hranici
pouhé zemědělské produkce. Dává rodinnému farmaření blízkou vazbu na lokální venkovskou kulturu a
komunitu, která jak zachovává, tak předává místní znalosti, aby nebyly napříč generacemi zapomenuty.
Nyní se podívejme na ekonomickou funkci rodinných farem, kterou FAO zmiňuje.

6

1. Základy rodinného podnikání

1.3 RODINNÉ FARMY – FARMA NEBO PODNIK?

Všeobecně Evropané vnímají „rodinnou farmu jako zemědělský podnik“ (© European Parliament / DG for
Internal Policies). Kromě toho, že mají rodinné farmy kulturní, sociální a environmentální funkce, jsou také
podnikáními s ekonomickou funkcí.
Farma je podnik, který rodina nejen vlastní, ale také má kontrolu a dědí majetek farmy, avšak rodina nese
obchodní riziko. Pro zvládnutí těchto rizik (a příležitostí) a pro učinění rozhodnutí,která mají dopad na
podnikání farmy, musí spolu komunikovat členové rodiny, kteří mezi sebou mají často silné rodinné vazby.
Generační obměna na farmě a zajištění pokračování rodinného podnikáníproto závisí na úspěšné interakci
mezi rodinnými členy, jak vnitro-generačně, tak mezigeneračně.
Ale úspěšný průběh generační obměny na farmě není pouze o podnikání.
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1. Základy rodinného podnikání

1.4 RODINNÉ PODNIKY – VÝZNAM GENERAČNÍ OBMĚNY

Podnikání rodinných farem udržuje život
venkovských komunit a venkovské ekonomiky
napříč celou Evropou. Přesto má podnikání
rodinných farem jednu společnou věc –
nevyhnutelnou potřebu předání farmy z jedné
generace na tu následující.
Jak z krátkodobého hlediska, tak z toho
dlouhodobého, generační obměna na farmě
je velmi důležitápro celkovou produktivitu a
ziskovost podnikání farmy, stejně jako pro sociální
stabilitu a blahobyt farmářské rodiny.
K zajištění toho, aby proběhla generační obměna včasa efektivním způsobem, musí být pochopenyvnitrogenerační a mezigenerační šance a výzvy.

8

2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.1 GENERAČNÍ OBMĚNA – ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Proces generační obměny je: „závěrečnou zkouškou pro rodinnou farmu, protože může spustit přijetí
nových technologií, sjednocení, nebo fragmentaci zemědělské půdy a restrukturalizaci podnikání farmy.“
(© European Parliament / DG for Internal Policies).
Jedním z nejdůležitějších aspektů generační obměny je načasování – poradit si s touto věcí v rané fázi
procesu generační obměny na farmě, včetně diskuze o realistických výstupech pro všechny zapojené členy
rodiny, je klíčové aby se zabránilo velkému stresu a rozvratu farmářského podniku.
Všeobecně generační obměna závisí na třech aspektech:
1. Postupitelových osobních preferencích ohledně věku, kdy odejít do
důchodu;
2. Dostupnosti ochotného a vhodného nabyvatele;
3. Optimálním načasování generační obměny podle nabyvatele.

Podívejme se, jaké jsou možné výsledky generační obměny …
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2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.2 DŮLEŽITOST HLADKÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PROCESU GENERAČNÍ OBMĚNY

Byla stanovena rozsáhlá klasifikace kategorií různých výsledků procesu generační obměny, které ilustrují
míru úspěchu a následně důležitost hladkého a úspěšného průběhu generační obměny (© Sociologia
Ruralis / Potter and Lobley). Výsledky procesu generační obměny jsou:
•
•
•
•
•

Nabyvatel (starší 18 let) pracující na farmě na plný úvazek je identifikován
Je identifikován nabyvatel, který nepracuje na farmě na plný úvazek
Generační obměna je nejistá, protože žádný nabyvatel není identifikován
Na generační obměnu je příliš brzy, protože v rodině nejsou děti nebo jsou příliš malé
Generační obměna se neočekává.

Tyto výsledky by mohly nastat, např. pokud by byla farma přenechána nezkušenému nabyvateli, protože
se postupitel rozhodl odejít do důchodu příliš brzy, nebo je farma bez nabyvatele, protože se postupitel
rozhodl odejít do důchodu příliš pozdě a potenciální nabyvatelé již farmu opustili.
Přesto ale tento proces není tak jednoduchý, jak se zdá, a klíčová je diskuze mezi členy rodiny.
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2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.3 ČAS PRO DISKUZI – ROZPOZNÁNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ

Nejdůležitějším faktorem pro proces generační obměny na rodinných
farmách je přítomnost ochotného potenciálního nabyvatele (© European
Parliament / DG for Internal Policies). Přesto musejí být definovány osobní
cíle každého člena rodiny pro dosažení shody ohledně generační obměny,
zvláště pokud je přítomno více potenciálních nabyvatelů nebo není vůbec
žádný.
Je důležité si povšimnout toho, že jsou všeobecně členové rodiny různého
věku a že jsou v rozdílných fázích života. To znamená,že se názory mezi
generacemi (mezigenerační) a v rámci každé generace (vnitro-generační)
mohou lišit.
Každý v rodině bude mít jasně stanovené osobní, rodinné a podnikatelské
cíle a se všemi členy rodiny bude spravedlivě zacházeno, ať s farmáři, či
ne-farmáři. To je nutné, zvláště kvůli emoční podstatě rodinných vazeb.
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2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.4 ŘEŠENÍ NESHOD MEZI ČLENY RODINY

Ne každý bude mít stejný názor na proces generační obměny na rodinné farmě, takže řešení neshod mezi
členy rodiny předtím, než proces generační obměny začne, je velmi důležité.
Nejprve je potřeba diskutovat o způsobu rozhodování – strategie nebo mechanismus, jakými jsou třeba
rodinné porady o podniku, je třeba zavést k umožnění mezigenerační a vnitro-generační diskuze o
problémech spojených s plánováním procesu generační obměny.
Zde je potřeba mít příležitost mluvit o osobních očekáváních souvisejících s procesem generační obměny,
aby mohly být projednané a překonané jakékoliv neshody v názorech. Je stejně důležité, aby členové
rodiny diskutovali o svých vlastních potřebách, zájmech a cílech jak pro sebe, tak pro podnikání rodinné
farmy. Často je klíčový zájmem udržet životaschopný farmářský podnik v rámci rodiny, zvláště pro starší
generaci, a toto může vyústit v konflikt zájmů.
Pojďme se teď blíž podívat a uvážit vnitro-generační a mezigenerační diskuzi na rodinných farmách.
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2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.5 PRŮBĚH GENERAČNÍ OBMĚNY V SOUVISLOSTI S PODNIKÁNÍM

Samotná farma a podnikání farmy jsou důležité součásti, které musíme brát v potaz při diskuzio generační
obměně mezi členy rodiny. Toto zahrnuje životaschopnost a ziskovost farmářského podniku.
Při vnitro-generačních diskuzích, zvláště, když se jedná o finanční aspekty, farma většinou tvoří většinu
rodinného bohatství. Z toho vyplývá, že je obvykle obtížné předat životaschopný podnik a zároveň mít
rovnoměrné a spravedlivé rozdělení rodinných aktiv. Včasná diskuze o tomto tématu je klíčová pro
zabránění zášti ze strany těch, kdo se nestanou nabyvateli a kteří si mysleli, že je jejich budoucnost na
farmě.
Při mezigenerační diskuzi je nevětším důvodem k obavám postupitele možný propad ve výkonosti podnikání farmy v průběhu procesu předávání farmářského podniku z jedné generace na druhou. Navíc,jako
vlastníci nebo zakladatelé farmy, postupitelé možná nezvážili jak finanční, tak osobní aspekty ohledně
předání podniku a odchodu do důchodu.
Zvažování osobních aspektů, zvláště v souvislosti s důchodem, vyžaduje zvláštní pozornost od postupitele
i nabyvatele.
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2. Výzvy spojené se zapojením nabyvatele do rodinného podnikání na farmě
2.6 OSOBNÍ ÚVAHY – OTÁZKA ODCHODU DO DŮCHODU

Otázka odchodu do důchodu je velmi osobní úvahou pro postupitele, kterou musí projít v průběhu procesu
generační obměny.
Před předáním své farmy následující generaci, farmáři často očekávají ztrátu vlastního podnikání, životního
stylu a sociálního statutu coby farmáře – jejich profesionální a soukromá identita je úzce spjata s farmou.
Proto odchod do důchodu pro ně představuje koncept, který může být těžko přijatelný.
Stejně tak i potenciální nabyvatelé budou muset ukázat, že stojí za zvážení starší generaci a generační
rozdíly, jako jsou různé potřeby a touhy, by měly být probrány při mezigenerační diskuzi.
Proto musí mít postupitel i nabyvatel pozitivní přístup a budovat mezi sebou důvěru k dosažení úspěšné
generační obměny. Nabyvatel musí rozpoznat neocenitelné znalosti a dovednosti postupitele, zatímco
postupitel musí porozumět a přijmout měnící se potřeby nabyvatele a podnikání farmy.
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3. Generační obměna mimo rodinu
3.1 GENERAČNÍ OBMĚNA NA FARMĚ MIMO RODINU
Většina předávání farem se uskutečňuje v rámci farmářských rodin. Přesto, vzhledem k průměrnému věku
farmářů a počtu starých farmářů bez nabyvatele, kterých přibývá alarmujícím tempem, generační obměna
mimo rodinu je čím dál častější a lákavější možností (Van Boxtel et al, 2016).
Ačkoliv takovýto způsob předání farmy zahrnuje mnoho ze základních faktorů, které byly diskutoványv
předchozích oddílech v souvislosti s tradičnějším způsobem generační obměny, zde vám sdělíme jedinečné
příležitosti a výzvy, které nastávají při předání farmy mimo rodinu.
Kdo, mimo rodinu, může převzít farmu?
Potenciální nabyvatelé z řad mimo rodinu se profilují z různých skupin. Mohou to být zaměstnanci na
farmě, mohou pocházet ze zemědělského prostředí, ale nemohou převzít vlastní rodinnou farmu nebo
prostě nepocházejí z farmářského prostředí, ale touží se věnovat kariéře v zemědělství.
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3. Generační obměna mimo rodinu

3.2 VÝZVY SPOJENÉ S GENERAČNÍ OBMĚNOU MIMO RODINU

• Značná výše kapitálu potřebná pro zahájení vlastního podnikání činí farmaření stále obtížnějším sektorem
pro vstup nových podnikatelů. Hlavní vstupní náklady mohou zahrnovat nákup půdy, budov, zařízení
nebo dobytka. Navíc malé příjmy generované farmařením málokdy tyto náklady vykompenzují.
• Díky silným osobním a rodinným vazbám s podnikem a půdou, může být pro farmáře předání farmy
osobě mimo rodinu ještě emocionálně obtížnější.
• Postupitelé často potřebují prodat farmu za vysokou cenu, protože mohou mít omezené možnostipro
důchod a často prioritně investovali do farmy, než aby se starali o svůj důchod. Potenciální nabyvatel
také čelí konkurenci ze strany sousedících farmářů, kteří chtějí rozšířit svou vlastní farmu nebo od kupců,
kteří chtějí použít půdu pro nezemědělské účely.
• V mnoha zemích daňové, finanční a dědické právo dává přednost dětem. Tím stavějí finančnía byrokratické
překážky generační obměně mimo rodinu.
Takže pokud farmáři čelí těmto překážkám, proč stále více a více farmářů se ubírá cestou předání farmy
mimo rodinu? A jaké kroky jsou potřeba udělat pro to, aby to proběhlo úspěšně?
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3. Generační obměna mimo rodinu

3.3 GENERAČNÍ OBMĚNA MIMO RODINU – PROČ? A JAK?

Příležitosti:
• Nově vstupující mohou přinést inovace do farmářských metod a obchodních modelů díky zkušenostema
znalostem, které získali jinde – ať už na farmách nebo v úplně odlišném odvětví. To může véstk zahájení
nových doplňkových aktivit a také to může pomoct zlepšit udržitelnost farmy.
• Pro starší farmáře, kteří neurčili nabyvatele, postupná generační obměna mimo rodinu může být
preferovanější oproti často traumatizující možnosti pouhého prodeje a opuštění farmy. Skrze společnou
práci s nabyvatelem a postupným předáváním zodpovědnosti před oficiálním přepisem farmyna
nabyvatele, mohou často postupitelé pokračovat v životu na farmě, mohou ovlivnit budoucnost farmya
předat své znalosti.
Úvahy nutné pro zajištění úspěšné generační obměny mimo rodinu:
• Stejně jako při generační obměně v rámci rodiny, je nezbytná efektivní komunikace a komplexnía včasné
plánování, které bere v potaz zájmy a úhly pohledu obou stran.
• Dostatečné vzdělání a zaškolení nabyvatele je životně důležité, zvláště pro ty, kteří pocházejíz
nezemědělského prostředí. Praktické zkušenosti jsou nezaplatitelné, protože mladí farmáři se často
mnohé naučí pomáháním na rodinné farmě od dětství. Ale i další mohou získat zkušenosti skrze školní
farmy, stáže a práci pro již zavedené farmáře.
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4. Generační obměna na rodinných farmách – SWOT analýza.
4.1 SWOT ANALÝZA – ZVÁŽENÍ VŠECH STRÁNEK PŘÍBĚHU
Nyní, když jsme se podívali na řadu výzev spojených se
zapojením nabyvatele na farmě, je důležité pečlivě zvážit
všechny stránky procesu generační obměny souhrnným
způsobem.
Toho lze dosáhnout skrze SWOT analýzu. Zkratka SWOT
znamená „Strengths“ – silné stránky, „Weaknesses“ –
slabé stránky, „Opportunities“ – příležitosti a „Threats“
- hrozby a je to nástroj pro zhodnocení mnohastranných
scénářů, jakým je i proces generační obměny na rodinných farmách. SWOT analýza pomáhá jasně identifikovat současnou situaci a ilustruje nejvhodnější strategii
nebo jak pokračovat do budoucna.
Pojďme se nyní podívat, jak ve SWOT analýze kategorizovat nejrůznější aspekty generační obměny na rodinných
farmách.

18

SWOT
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

(Strengths)

(Opportunities)

(Weaknesses)

(Threats)

4. Generační obměna na rodinných farmách – SWOT analýza

4.2 SWOT ANALÝZA – SILNÉ STRÁNKY GENERAČNÍ OBMĚNY NA RODINNÝCH FARMÁCH

Silné stránky procesu generační obměny na rodinných farmách zahrnují veškeré existující faktory dané
situace, které by byly přímým přínosem pro hladký průběh generační obměny na rodinných farmách.
Do těchto silných stránek může patřit:
• mladší generace, která je často lépe vzdělána a má
větší podnikatelské zkušenosti, to táhne zpět do
venkovských oblastí a na jejich rodinnou farmu;
• vůle mladších generací být zapojeni do podnikání
rodinné farmy;
• existence ochotného potenciálního nabyvatele;
• nedocenitelné dovednosti a znalosti postupitele;
• představení rodinného podniku mladším generacím,
které již v minulosti proběhlo, z čehož vyplývá, že
jsou díky tomu již obeznámeni s provozem rodinného
podnikání.
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4.3 SWOT ANALÝZA – SLABÉ STRÁNKY GENERAČNÍ OBMĚNY NA RODINNÝCH FARMÁCH

Slabé stránky procesu generační obměny na rodinných farmách zahrnují veškeré existující faktory dané
situace, které by přímo škodily průběhu generační obměny na rodinných farmách.
Mezi tyto slabé stránky může patřit:
• nedostatek důvěry mezi postupitelem a nabyvatelem;
• nabyvatel není považován postupitelem nebo dalšími
členy rodiny za vhodného;
• rozdílný věk a životní stádia členů rodiny v období
generační obměny;
• nerovnoměrné a nespravedlivé rozdělení rodinného
majetku mezi členy rodiny;
• nedostatek porozumění postupitele měnícím se
potřebám mladších generací stejně jako podnikání
rodinné farmy.
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4.4 SWOT ANALÝZA – PŘÍLEŽITOSTI GENERAČNÍ OBMĚNY NA RODINNÝCH FARMÁCH

Příležitosti spojené s procesem generační obměny na rodinných farmách zahrnují veškeré existující faktory dané situace, které mají potenciál být přínosem pro generační obměnu na rodinných farmách.
Mezi tyto příležitosti mohou patřit:
• potřeby, zájmy a cíle každého člena rodiny;
• udržení potenciálního mladého nabyvatele díky
příslibu převodu majetku, např. zemědělské půdy
patřící podniku rodinné farmy;
• měnící se potřeby a cíle rodinného farmářského
podniku, zvláště v oblasti udržení životaschopného a
udržitelného podnikání;
• mezigenerační propojení skrze vlastníky farmářského
rodinného podniku, které vytváří přidanou jedinečnou
hodnotu zemědělskému podnikus rodinným
dědictvím;
• jakékoliv strukturální a technologické změny
přinesené do farmářského rodinného podniku, které
vyústí ve formu generační obměny, která může zvýšit
konkurenceschopnost a výkonnost podnikání.
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4.5 SWOT ANALÝZA – HROZBY PRO GENERAČNÍ OBMĚNU NA RODINNÝCH FARMÁCH

Hrozby spojené s procesem generační obměny na rodinných farmách zahrnují veškeré existující faktory
dané situace, které mají potenciál škodit generační obměně na rodinných farmách.
Mezi tyto hrozby může patřit:
• nedostatečné uvažování o důchodu postupitelem;
• ztráta osobní a profesionální identity postupitele při
předání farmářského podniku;
• generační rozdíly mezi postupitelem a nabyvatelem;
• propad ve výkonnosti farmy v průběhu generační
obměny;
• zvyšující se závislost na pracovnících mimo rodinu jako
důsledek technologických změn na farmě vycházejících
z generační obměny.
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4. SWOT ANALÝZA – SOUHRNNÝ PŘEHLED

Jakmile byly ze SWOT analýzy identifikovány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, je důležité sena
ně společně podívat pro nalezení vhodné strategie nebo způsobu, jak pokračovat, k dosažení hladkéhoa
úspěšného průběhu generační obměny.

SWOT
Jak můžete znásobit
silné stránky?

Silné stránky

Slabé stránky

Jak můžete proměnit
slabé stránkyv
příležitosti?

Jak můžete nejlépe
využít příležitostí?

Příležitosti

Hrozby

Jak se můžete vyhnout
hrozbám?

(Weaknesses)

(Strengths)

(Threats)

(Opportunities)

23

5. Jak se podívat na průběh generační obměny z jiné perspektivy, než z vlastní
5.1 POSOUZENÍ PROCESU
Na počátku procesu posouzení procesu generační obměny na rodinné farmě je důležité poodstoupit a
zvážit celý proces a to i předtím, než byla debata se členy rodiny zahájena.
Na celý průběh generační obměny, od počátku do konce, by se mělo nahlížet souhrnně. Toho lze dosáhnout
průběžným hodnocením procesu:
• hodnotit, jaký májí ostatní členové názor na vaše myšlenky a činy;
• zvažovat úhly pohledu ostatních členů rodiny;
• brát v úvahu, že se tento proces se týká celé rodiny.
Úspěšný průběh generační obměny není důležitý pouze pro postupitele a nabyvatele, ale také pro ostatní
členy rodiny a také pro životaschopnost a udržitelnost rodinné farmy.
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