
Je v tom  
Kvalita

Vítek přebírá tátovy zkušenosti

Otevíráme nové možnosti  
pro rodinné podniky a živnosti v ČR 

Staňte se součástí podporovaných kvalitních českých rodinných podniků.
Získejte Národní cenu České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Soutěž je pro všechny rodinné podniky, od malých až po velké.

Přihlaste se do soutěže za kvalitu v rodinném podnikání na  
www.narodniportal.cz/vyzva-k-prihlasovani-do-narodnich-cen-kvality-cr-a-narodni-ceny-cr-za-csr/



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* 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.

* Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů).
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Bezplatnou veřejnou propagaci značky, 
jedinečnou příležitost pro mediální  
a marketingové zviditelnění kvality  
vašeho rodinného podnikání.

Konkurenční výhodu, signál pro 
zaměstnance, zákazníky i dodavatele, 
že právě u vašeho rodinného podniku 
lze očekávat  vysokou předvídatelnost 
budoucího vývoje.

Výherci budou přebírat hodnocení  
v prestižních prostorách Pražského 
hradu, setkají se s ostatními výherci, se 
zástupci MPO a dalšími municipalitami. 

Bezplatná konzultace se zástupci VŠE  
v Praze, VŠFS, a.s. v Praze, TU v Liberci, 
VUT v Brně. 

Kvalitně řízené české rodinné podniky se významně podílejí na úspěchu české ekonomiky. Jejich 
vývoj, investice, expanze na domácím i zahraničním trhu ovlivňuje zaměstnanost, obslužnost  
regionů, určuje prosperitu naší země.

Otevíráme nové možnosti  
pro rodinné podniky a živnosti v ČR 

PŘIHLÁŠKA ZDE

Podporováno univerzitami

Tisk tohoto materiálu byl podpořen z finančních prostředků Rady kvality ČR.


