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1. Seznam členů sekce s uvedením organizací, které členové zastupují              
Ing. Ivo Hříbek MPO ČR  
Roman Pommer HK ČR  
Ing. Soňa van Deelenová SČMVD  
Ing. Libor Musil AMSP ČR  
Eva Svobodová, MBA AMSP ČR  
Ing. Tomáš Zdražil AMSP ČR (od 2/2021) 
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2. Představitelé sekce (předseda, místopředsedové, tajemník)            

Předseda: Ing. Libor Musil (AMSP ČR) 
Místopředseda: Roman Pommer (Hospodářská komora České republiky) 
Místopředseda: Ing. Ivo Hříbek (MPO) 
Tajemník:  Ing. Tomáš Zdražil (AMSP ČR) 

3. Plánované hlavní aktivity sekce        
a) Realizace 2. ročníku Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání 
 
b) Hodnocení 2. ročníku Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání 
 
c) STUDIE mezi rodinnými firmami „Průzkum kvality rodinného podnikání 2021“ 
 
d) SETKÁNÍ rodinných firem s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a
ministrem dopravy v rámci 10. ročníku soutěže Equa bank rodinná firma roku 2021
(obdoba konference, moderovaná diskuse) 
   
e) ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PRO RODINNÉ PODNIKY – „Kvalita rodinného
podnikání jako jeho nefinanční hodnota“ 
 
f) RODINNÝ STŮL pro rodinné firmy 

g) ČESKO PLATÍ KARTOU – marketingová podpora projektu a koordinace všech členů týmu
projektu Česko platí kartou, právní edukace podnikatelů související s velkou novelou AML
zákona 
 
h) Slavnostní předávání cen 1. ročníku Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání
(odložená akce z listopadu 2020 vzhledem k epidemiologickým opatřením - hybridní forma
s online přenosem 19.5.2021, MPO) 

Celoroční aktivity OS byly významně ovlivněny celoroční epidemiologickou situací s Covid-19, z
toho důvodu se sekce prezenčně nescházela a veškerá agenda byla řešena online. 



4. Výsledky plnění plánu aktivit    

Ad 3 a) 
Druhý ročník Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání byl vyhlášen v listopadu 2020 s
uzávěrkou přihlášek k 15. 8. 2021. AMSP ČR obdržela 57 přihlášek, z nichž bylo 43
platných. Již druhým rokem se potvrdila vysoká účast soutěžících v této Národní ceně. 
 
Ad 3 b) 
Hodnocení soutěžících rodinných firem se ujali tři zástupci univerzitní platformy k
rodinnému podnikání, a to za VŠE prof. Jiří Hnilica, za VŠFS Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. a za
TUL doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Proběhlo hodnocení všech soutěžících dle metodiky
hodnocení ve třech oblastech – administrativně-psychologicko-právní oblast, manažerská
oblast a ekonomicko-finanční oblast, ze kterých bylo vybráno na základě souhrnné kvality
těchto oblastí TOP 6 rodinných podniků, kde proběhlo hodnocení na místě. Fakticky bylo
provedeno hodnocení na místě v 8 firmách vzhledem k velmi těsným výsledkům tak, aby
byly tyto firmy detailně zhodnoceny a z nich vybráno finálně TOP 6. Toto hodnocení bylo
realizováno ve dnech 1. 10. – 2. 11. 2021 a zúčastnil se jej mimo zástupců univerzitní
platformy i předseda Sekce Ing. Libor Musil a tajemník Sekce Ing. Tomáš Zdražil. 

Současně byly všem účastníkům soutěže vydání Pamětní listy. 
 
Ad 3 c) Studie na téma „Průzkum kvality rodinného podnikání 2021“ byla realizována
zástupci univerzitní platformy v měsících červenec až listopad 2021 a zpracována v
písemné (papírové) podobě v rozsahu 39 stran (ZDE).

Ad 3 d) 
Setkání rodinných firem s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu
a dopravy Karlem Havlíčkem v rámci 10. ročníku soutěže Equa bank rodinná firma roku
2021 proběhlo dne 24. srpna 2021 v Lichtenštejnském paláci za účasti 54 zástupců
rodinných podniků. Setkání se zúčastnil vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr
dopravy Karel Havlíček, náměstkyně ministra Silvana Jirotková, ředitel odboru
podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler a další hosté. 
 
Ad 3 e) 
Česko-slovenská konference pro rodinné podniky pod názvem „Kvalita rodinného
podnikání jako jeho nefinanční hodnota“ proběhla online dne 21. září 2021 za účasti
významných institucí a akademické sféry za Českou republiku i Slovensko. Konference byla
rozdělena do dvou částí, institucionální a akademické. Na konferenci v 1. institucionální
části vystoupili: jako moderátorka institucionální části konference členka představenstva a
generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová, místopředseda představenstva a garant
projektu Rodinná firma AMSP ČR Libor Musil, prezident Slovenské asociace malých a
středních podniků a živnostníků (SAMP) Vladimír Sirotka, vicepremiér a ministr průmyslu a
obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR Milan
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Krajniak, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, předseda Výboru pro
zemědělství a životní prostředí SR Jaroslav Karahuta, projektová manažerka projektu
SUFABU AMSP ČR Kristýna Strnadová, poradce ministra práce, sociálních věcí a rodiny SR
Ladislav Šutý, reprezentanti českých rodinných firem: spoluzakladatel firmy Albixon a.s.
Jaroslav Smetana a jednatel společnosti Statek Kuthan s.r.o. Tomáš Kuthan, reprezentanti
slovenských rodinných firem: předsedkyně Slovenského svazu agropodnikatelů a
rodinných farem Andrea Panšulovnie a člen prezídia SAMP, předseda Cechu svářečských
odborníků Jozef Jasenák.

Druhou částí konference byla část akademická na téma „Vzdělávání rodinných firem v
Čechách a na Slovensku“ za účasti Univerzitní platformy pro rodinné podnikání při AMSP
ČR a zástupci slovenských univerzit. V této části konference vystoupili: doc. Ing. Naděžda
Petrů, Ph.D. za VŠFS Praha a zároveň jako moderátorka 2. akademické části konference,
dále doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. za Technickou univerzitu Liberec, prof. Ing. Jiří Hnilica,
Ph.D. za VŠE v Praze, doc. Ing. Monika Naďová, Krošláklová, Ph.D. za Ekonomickou
univerzitu v Bratislavě, prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D. za Univerzitu veterinárního
lékařství a farmacie v Košicích a doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt. za
Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě. 
 
Záznam celé konference v délce 3:40 h (ZDE) byl zveřejněn 21. 9. 2021 na kanálu Youtube
AMSP ČR a ke dni 11. 2. 2022 měl 581 shlédnutí.  

Ad 3 f) 
Rodinný stůl pro rodinné firmy se uskutečnil dne 16. 12. 2021 online na téma: „Rodinné
konflikty při předávání nástupnictví v rodinných firmách“. Setkání bylo specifické z důvodu
pozvání a účasti pouze vítězů a finalistů soutěží pro rodinné firmy, které AMSP ČR
pravidelně pořádá - Equa bank Rodinná firma roku a Národní cena ČR za kvalitu v
rodinném podnikání. Speciálním hostem byl David Krajíček, odborník na rodinné
podnikání.  
 
Ad 3 g) 
Česko platí kartou – splněno dle schváleného plánu, AMSP ČR v roli koordinátora všech
aktivit.

Ad 3 h) 
Slavnostní předávání cen 1. ročníku Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání
(odložená akce z listopadu 2020 vzhledem k epidemiologickým opatřením) - hybridní forma
s online přenosem realizována 19.5.2021 v sídle MPO).
 5. Mimořádné akce a aktivity 

Setkání JURY v rámci Národních cen kvality v rodinném podnikání (online)
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https://www.youtube.com/watch?v=LS1CfdjmvsM&t=13s


Setkání univerzitní platformy

Podcasty s propagací: 

AMSP ČR natočila nad rámec dohodnuté spolupráce propagaci Rady kvality ČR v
následujících 5 podcastů AMSP ČR: 

➢ Podcast s vítězem 1. ročníku Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, společností
HIT OFFICE s.r.o. (český výrobce archivačních potřeb, kancelářských potřeba a papírových
obalů na potraviny) zastoupenou jednatelem Martinem Šťastným – viz:
https://www.youtube.com/watch?v=DvfR4qrpWcU&t=43s 

➢ Podcast s finalistou 1. ročníku Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, společností
Cihelna Štěrboholy (výroba cihel) zastoupenou jednatelem Janem Fialou – viz:
https://www.youtube.com/watch?v=oIKjIR_ZffA   
 
➢ Podcast s finalistou Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, společností NETTO
Electronics s.r.o. (váhy a vážící systémy) zastoupenou paní Jitkou Jakubcovou – viz:
https://www.youtube.com/watch?v=SKQOk35bbcg  
 
➢ Podcast s finalistou Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, společností Connect
Economic Group s.r.o. (CEG-účetní a daňová kancelář) zastoupenou paní Šárkou
Pelikánovou – viz: https://www.youtube.com/watch?v=q-_Amn5hVRo&t=2s  
 
➢ Podcast s finalistou Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání, společností D E L F Y
s.r.o. (stavebniny), zastoupenou panem Pavlem Chýle – viz:
https://www.youtube.com/watch?v=V62hG5sp3x0 

Dále k aktivitám rodinných firem můžeme uvést podcasty: 
 
➢ Podcast s vítězem soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2020 v kategorii Střední firma,
společností Beznoska s.r.o. (výrobce kloubních náhrad), zastoupenou panem Pavlem
Milatou – viz: https://www.youtube.com/watch?v=KOarletM8zs&t=46s  
 
➢ Podcast s vítězem soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2020 v kategorii Malá firma,
společností ASIO TECH a ASIO NEW (čištění a úprava vod), zastoupenou panem Karlem
Plotěným – viz: https://www.youtube.com/watch?v=8qTzfJnjcHw 

Registrace rodinných podniků a živností: 
 
V roce 2021 probíhala dále registrace rodinných podniků a rodinnných živností dle vládou
schválené definice. Registrační proces administrativně celý zajišťuje AMSP ČR. Po schválení
jsou firmám a živnostem vydána Osvědčení a jsou zveřejněny na oficiálním portálu MPO
Businessinfo.cz.
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V březnu 2021 dosáhla AMSP ČR počtu 500 registrovaných rodinných firem a
rodinných živností dle definice rodinného podniku. Dobrovolnou registraci AMSP ČR
spustila společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu v březnu 2020. Žadatele o
registraci schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze
zástupců AMSP ČR, MPO, Hospodářské komory a Národní rozvojové banky. 
 
Statistika: K 1. 1. 2021 bylo 427 registrovaných rodinných podniků, k 31. 12. 2021 jich bylo
836. Za celý kalendářní rok 2021 se zaregistrovalo 409 podnikatelských subjektů.

6. Přínosy pro Národní politiku kvality

Zlepšování kvality v rodinném podnikání formou různých typů aktivit: rodinných stolů,
mezinárodních i národních konferencí, studií, soutěží, podcastů a celkovou propagací.
Poskytování důležitých a zajímavých informací pro rodinné podniky k jejich úspěšnému
fungování a zlepšování přechodu vlastnictví firmy mezi jednotlivými generacemi rodinných
podniků.

7. Náměty a doporučení ke zlepšení práce Rady kvality ČR
Nový námět AMSP ČR: 
AMSP ČR navrhla novou kategorii národních cen pro spolky – Národní cena ČR pro
spolky za podporu a osvětu ke kvalitě a udržitelnému podnikání. Cílem je podpora
aktivit v šíření osvěty ze strany spolků vůči podnikatelským subjektům zejména s důrazem
na malé a střední podniky. Masivní komunikační podpora ze strany spolků přinese vyšší
povědomí o důležitosti tématu kvality, umožní citlivější vnímání problematiky kvality ve
společnosti, přispěje k rozvoji managementu kvality v podnikatelském i veřejném sektoru a
umožní zvyšování kvality v procesech, zboží i službách. Umožní zvýšit
konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů, naváže tak i na Strategii podpory
MSP 2021+, a zároveň na celosvětový trend vyšší udržitelnosti, celospolečenské
odpovědnosti a cirkulární ekonomiky. 

8. Informace o plánu práce na následující rok 2022

a) SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 2. ročníku soutěže Národní cena ČR za kvalitu v
rodinném podnikání 2021 (Pražský hrad, předpoklad: březen 2022, odloženo z podzimu
2021) 
 
b) VYHLÁŠENÍ A REALIZACE 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE Národní cena ČR za kvalitu v rodinném
podnikání 2022 (Pražský hrad, předpoklad: březen 2022, odloženo z podzimu 2021) 
 
c) SETKÁNÍ RODINNÝCH FIREM S MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU Jozefem Síkelou
(květen-srpen 2022) 
 
d) HODNOCENÍ 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání
2022 (srpen – listopad 2022) 



e) SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 3. ročníku soutěže Národní cena ČR za kvalitu v
rodinném podnikání 2022 (listopad 2022 v rámci Týdne kvality) 
 
f) 1x RODINNÝ STŮL na aktuální téma rodinných firem (březen-červen 2022) 
 
g) 1x STUDIE na aktuální téma rodinných firem (září – listopad 2022) 
 
h) 1x ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE se zástupci rodinných firem (září – říjen 2022) 
 
i) ČESKO PLATÍ KARTOU – marketingová podpora projektu a koordinace všech členů týmu
projektu Česko platí kartou, osvěta směrem k cílovým skupinám (celorok). e) SLAVNOSTNÍ
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 3. ročníku soutěže Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání
2022 (listopad 2022 v rámci Týdne kvality) 
 
f) 1x RODINNÝ STŮL na aktuální téma rodinných firem (březen-červen 2022) 
 
g) 1x STUDIE na aktuální téma rodinných firem (září – listopad 2022) 
 
h) 1x ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE se zástupci rodinných firem (září – říjen 2022) 
 
i) ČESKO PLATÍ KARTOU – marketingová podpora projektu a koordinace všech členů týmu
projektu Česko platí kartou, osvěta směrem k cílovým skupinám (celorok). 

Realizace a průběh veškerých plánovaných aktivit bude záviset na aktuální epidemiologické
situaci – v plánu je veškeré plánované akce organizovat online formou, pokud situace
dovolí tak prezenční formou   Tajemník – pro rok 2021 byl tajemníkem sekce Kvality v
rodinném podnikání Ing. Tomáš Zdražil (AMSP ČR).
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