
Vznik nové 
Odborné sekce 
pro kvalitu v 
rodinném 
podnikání.

Jejím řídícím orgánem je 
Rada kvality ČR.

Kritéria “Kvality v rodinném
podnikání” budou v rámci
Národní ceny ČR za kvalitu
v rodinném podnikání poprvé
v historii hodnotit rodinný podnik
podle toho, jak kvalitně funguje
rodina vlastníků, jak kvalitně je
řízena rodina i podnik, jak
kvalitně je řízena rovnováha mezi
zájmy rodiny a rodinného
podniku v oblasti financí.

Do soutěže se přihlásilo 46
rodinných podniků.

Národní cena ČR za 
kvalitu v RP – 1. 
ročník soutěže



Proč podporovat rodinné podnikání v ČR? RP tvoří cca 87 % podnikatelských subjektů 

Podle údajů ČSÚ a Zprávy o vývoji podnikatelského prostředí v 
ČR 2018 (MPO) vykazovalo podnikatelskou činnost
• K 31. prosinci 2018 v ČR celkem 1 154 687 právnických a 

fyzických osob, z toho bylo 1 152 735 malých a středních 
podniků. 

• Pokud bychom dle údajů European family businesses
uvažovali, že rodinné podniky tvoří 87 % všech 

podnikatelských subjektů, pak by se jednalo o  1 002 879 
MSP

Vícegenerační povaha RP přispívá ke stabilitě národní ekonomiky. 



Rozšíření 
definice 
schváleno 
usnesením 
vlády ČR ze 
dne 11. 
května 2020 
č. 535

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

1) Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy 
jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové 
jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je 
členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i 
tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a 
alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím 
prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní 
korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský
správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu 
fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné 
rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění 
nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé 
nebo partneři (Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů) nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího 
stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, 
nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování  zákonný zástupce, 
pokud je nezletilá, jinak opatrovník.
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Rodina Byznys

A

Byznys

• Selektuje
• Kompetence

• Smlouva
• Omezený
• Racionální
• Budoucnost
• Peníze

Rodina

• Zahrnuje
• Práva při narození

• Vztah 
• Trvalý
• Emocionální
• Vzpomínky
• Láska

Klíčové slovo: Harmonie

“Socialistický” systém

Klíčové slovo:Výkon

“Kapitalistický”Systém
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STATUT, PŘIHLÁŠKA, HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
NÁRODNÍ CENA ČR ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ





OTÁZKY

➢Příprava nástupců
➢Zahrnutí rodiny do podnikání
➢Rozhodování v rodině o firmě
➢Rodinná rada, rodinná ústava
➢Plánování, vyhodnocování, odměňování
➢Inovace, rozvoj
➢Rozdělení zisku
➢CSR, patriotismus
➢Řešení konfliktů





ROČNÍK 
2020

➢Počet přihlášených firem >> 46
➢Finále >> 6 firem
➢Osobní návštěva hodnotiteli
➢JURY potvrdí výsledek do 01/2021
➢Slavnostní vyhlášení 02/2021



RODINNÝ PODNIK


