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Rodinné firmy jako téma
odborné diskuze na VŠE v Praze
Praha 24. ledna 2018 - Centrum pro rodinné firmy Fakulty podnikohospodářské VŠE a
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pořádají konferenci
„Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generaci“. Konference se zaměřuje na
problematiku předávání firem z první generace zakladatelů na druhou. Vystoupí na ní
zástupci vlády, představitelé významných českých rodinných firem i zástupci domácí a
zahraniční akademické sféry.
„Konference odstartuje iniciativu Rok rodinného podnikání, v rámci ní chceme společně
s AMSP aktivně upozornit na zásadní témata spojená s rodinnými firmami, jejich fungováním
a vzděláváním v oblasti rodinného podnikání,“ upřesňuje záměr prof. Jiří Hnilica, Ph.D.,
prorektor pro mezinárodní vztahy VŠE a vedoucí Centra pro rodinné firmy na VŠE.
„Přednášející budou hovořit zejména o tom, kdy a jak ideálně odchází první generace a
nastupuje generace druhá, jakým kritickým a problémovým situacím přitom rodina čelí, jaké
legislativní úpravy se v souvislosti s rodinnými firmami chystají, či jak téma rodinného
podnikání proniká na vysoké školy,“ přibližuje obsah diskuze prof. Jiří Hnilica.
„Rádi bychom v rámci našich aktivit přesvědčili společnost, že rodinné firmy jsou základem
každé stabilní ekonomiky, že má smysl zakládat rodinné živnosti, farmy i větší společnosti a
že rodinné podnikání je založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí, že respektuje
tradice a původní produkty a navazuje na to, co zde vytvořili naši předchůdci. Chtěli bychom
dokázat, že podpora rodinného podnikání dává smysl, neboť investice do těchto typů firem
zůstávají v regionech a tvoří základní systém jejich obslužnosti,“ vysvětluje předseda AMSP
ČR Karel Havlíček.
S účastníky konference se o své zkušenosti podělí např. prof. Mattias Nordqvist - světově
uznávaný odborník na oblast rodinných firem, vedoucí Centra pro rodinné firmy na švédské
Jönköping International Business School a Roberto Brazzale - majitel rodinné firmy, který
podniká v České republice pod značkou Gran Moravia a který reprezentuje již sedmou
generaci v italské rodinné firmě s tradicí od roku 1784. Pozvání přijali i zástupci české vlády –
předseda vlády Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Termín: úterý 30. leden 2018, 10:00 – 18:00 h
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 700 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
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Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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