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Chuť investovat je výsadou rodinných firem
Rodinné firmy se ukázaly již druhým rokem
jako opravdový tahoun při zvládání korona-
virové krize. Přestože některé z nich muse-
ly v důsledku pandemie odložit nebo zrušit
část plánovaných investic, naprostá většina
rodinných firem počítá, že by investovala
do rozvoje v následujících třech letech. Kri-
ze rovněž upevnila rodinné vztahy. Tyto klí-
čové výstupy vyplývají z hlavních zjištění le-
tošního jarního průzkumu agentury IPSOS
pro Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků ČR, který proběhl formou mi-
xu telefonického a e-mailového dotazování
200 rodinných firem napříč obory a regiony
České republiky. Zveřejněním průzkumu tak
startuje jubilejní 10. ročník soutěže o nej-
lepší rodinné firmy Equa bank Rodinná fir-
ma roku, který organizuje AMSP ČR s cílem
ocenění a zviditelnění malých a středních
rodinných firem.

„Schopnost rychle reagovat na změny a udržet
si zaměstnance je výsadou rodinných firem.
Nejen proto jsem rád, že se definicí rodinných
firem podařilo nastartovat systematickou pod-
poru těchto podniků, která, jak ukazuje praxe,
pomáhá s rozvojem regionů a drží hospodářství

i v krizových dobách,“ řekl vicepremiér a mi -
nistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Čtvrtina rodinných firem považuje svou si-
tuaci z hlediska odbytu na domácím trhu, obra-
tu či ziskovosti firmy za lepší než před koronavi-
rovou krizí. Dvě třetiny rodinných firem také
uvádějí, že počet jejich zaměstnanců zůstal stej-
ný jako před krizí. Schopnost rychle reagovat na
změny a udržet si zaměstnance je výsadou ro-
dinných firem. 

Na 61 % rodinných firem však muselo odlo-
žit nebo zrušit alespoň část plánovaných investic.
Nejčastěji byly předmětem úspor investice do
nových strojů a technologií či do rekonstrukce
stávajících prostor. Právě do těchto oblastí na-
opak nejčastěji vynakládaly prostředky firmy, na
jejichž investice neměla pandemie vliv.

Firmy mají nachystané investiční záměry,
zajímavé je zaměření na zelené investice a ener-
getické úspory. Jejich rychlé oživení může ovliv-
nit šikovná státní podpora. Investice do testová-
ní (na covid-19) byly hlavním neplánovaným
výdajem rodinných firem. Dále oproti původ-
ním předpokladům rodinné firmy investovaly
více do marketingu a online komunikace. „Ma-
jitelé ukázali, kde leží jejich priority – nejdříve
zaměstnanci, a potom rozvoj obchodu,“ uvedl
Libor Musil, místopředseda představenstva

AMSP ČR a garant asociačního projektu Ro-
dinná firma. Pětina rodinných firem využila in-
vestičních pobídek od státu. Třetina firem pobíd-
ky zatím nevyužila s tím, že to mají v plánu (kro-
mě standardních dotací plánují využívat i dotace
na zelenou energii a udržitelnost). „Pokud spojí
síly vláda a rodinné firmy, ekonomika ožije. Vý-
sledky průzkumu jsou přímým návodem pro
vládu, které oblasti investic by se aktuálně měly
podpořit,“ dodal Libor Musil.

Téměř polovina zástupců rodinných firem je
optimistická, co se týká výhledu na následujících
12 měsíců, ať už jde o celkovou ekonomickou si-
tuaci v ČR (48 %), nebo ekonomickou situaci pro
jejich firmy (51 %). Naprostá většina rodinných
firem (83 %) také plánuje investovat do rozvoje
firmy v následujících třech letech. Vyjma již zmí-
něných investic do strojů a do rekonstrukce pro-
stor (které musely být často v uplynulém roce
odloženy), chtějí investovat do vzdělávání no-
vých zaměstnanců či rozvoje produktů. Od těch-
to investic si nejčastěji slibují vyšší ziskovost fir-
my či vyšší efektivitu. Vzdělaní lidé s novými
produkty z inovovaných digitálně řízených tech-
nologií a v renovovaných objektech jsou budoucí
obraz české rodinné firmy. Od investic si zástup-
ci rodinných firem slibují především vyšší zisky
a efektivitu. Pokud by měly investice ovlivnit po-

čet zaměstnanců, tak jedině ve smyslu zvýšení je-
jich počtu. K redukci jejich počtu se chystá mini-
mum firem. Rodinné firmy nezatěžují sociální
systém, naopak mu ulehčují.

Podle zástupců rodinných firem by měl stát
tento segment podporovat cíleněji. Podpora by
měla být ve formě nižších odvodů, odečítání in-
vestic ze základu daní či cílených dotačních pod-
por pro rodinné firmy. Ukazuje se tak historická
možnost vsadit při obnově na naše podnikatele.
Každá koruna investovaná do rodinných firem
zůstává doma a v rukou českých hospodářů. 

Dle zástupců rodinných firem se díky koro-
navirové krizi rodinné vztahy spíše zlepšily. Na-
prostá většina z nich (84 %) také souhlasí s tím,
že díky pandemii si více váží své firmy, kterou
jako rodina společně vybudovali. Semknutí ro-
din vlastníků znamená stabilitu. Schopnost
předávat za krize firmu nástupcům znamená
vyspělost. Očekávaný vliv převzetí na provoz
firmy a investice ve firmě není zcela jednoznač-
ný. Ti, kteří očekávají vliv na investice u nové
generace, nejčastěji zmiňují větší zaměření na
digitalizaci výrobních a prodejních procesů.
Nástupci se nebudou hnát do rizik bezhlavě
a vsadí na modernizaci. Do rodinných firem
přichází nový svěží vítr. Vyrostla generace
úspěšných podnikatelů. (tz)

Program

■ 23.–24. 9. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
Mediace a jednotlivé fáze mediačního procesu,
mediační školy a styly

■ 7.–8. 10. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
Základy mediačních technik a dovednosti
mediátora, mlčenlivost

■ 21. 10. 2021 PhDr. Lenka Poláková:
Zvládání stresu a negativních emocí v práci
mediátora

■ 22. 10. 2021 Mgr. Robin Brzobohatý:
Komunikační dovednosti v procesu
alternativního řešení sporů

■ 4.–5. 11. 2021 JUDr. Martina Doležalová:
Specifické situace při mediaci a jejich řešení

■ 4.–5. 11. 2021 PhDr. Andrea Matoušková:
Specifické situace při mediaci a jejich řešení

■ 18.–19. 11. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
Komplexní praktická cvičení komunikačních
dovedností mediátora

Lektorský tým 

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., je advokátkou
a zapsanou mediátorkou, vedoucí sekce ADR při
České advokátní komoře (ČAK), lektorkou medi-
ace na ČAK, předsedou zkušební komise u stát-
ních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedl-
nosti ČR i ČAK, vedoucí lektorského týmu a spo-
luautorka komentáře k zákonu o mediaci
(C.H.BECK), členkou pracovní skupiny k mediaci
při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Andrea Matoušková se věnuje tématu me-
diace od roku 1995 se specifickým zaměřením na
její uplatnění v rámci projednávání trestních pří-

padů (mediace mezi pachatelem a obětí trestného
činu). Vystudovala FF UK obor sociální práce,
kde přednáší téma restorativní justice. Posledních
25 let se podílí na rozvoji praxe probace a mediace
u nás. Od roku 2000 je zaměstnancem Probační
a mediační služby, kterou od roku 2016 z pozice
ředitelky řídí. Publikuje, věnuje se lektorské čin-
nosti v oblasti tréninku komunikace a dovedností
potřebných pro vedení procesu mediace. 

Mgr. Tereza Hanajová je zapsanou mediátorkou
s výcvikem a zkušenostmi ve facilitativní a trans-
formativní mediaci. Mediaci taktéž školí, podílí se
na výuce mediace na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy a věnuje se mezinárodním soutěžím, jak
v roli soudce, tak například jako koučka pražské-
ho mediačního týmu na soutěži CDRC Vienna.

PhDr. Lenka Poláková je absolventkou FF Uni-
verzity Palackého v Olomouci, obor jednooboro-
vá psychologie. Je zakladatelkou a vedoucí Medi-
ačního centra Olomouc (více než 2500 mediač-
ních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších
českých mediátorů). Absolvovala Komplexní vý-
cvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde
v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku.
V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik po-
kročilých technik mediace. V roce 2012 byla vy-
brána do mezinárodního výcviku v mediaci pro
řešení přeshraničních rodinných sporů. Je absol-
ventkou výcviku v transformativní mediaci v Itá-
lii, v roce 2015 získala mezinárodní certifikaci
v Transformativní mediaci. Od roku 2012 je cer-
tifikovaným facilitátorem unikátní facilitativní
metody v prostoru Visegrádské čtyřky. Od roku
2014 je zapsaná v seznamu mediátorů u Minister-
stva spravedlnosti.

Mgr. Robin Brzobohatý je absolventem FF Uni-
verzity Palackého v Olomouci, obor sociologie
a andragogika, Cyrilometodějské teologické fa-
kulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce.
Aktuálně je doktorandem právnické fakulty Ma-

sarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 půso-
bil v roli mediátora v bezmála 3000 mediačních
kauz. Mezi lety 2015 a 2020 působil jako vedoucí
mediačního programu na Úřadu pro mezinárod-
ně právní ochranu dětí v Brně. V roce 2011 s ko-
legy zakládal Mediační Centrum Olomouc, kde
dosud působí jako mediátor. Od roku 2018 je ta-
ké mediátorem v Mediačním centru Brno. Je rov-
něž zkušebním komisařem Ministerstva spra-
vedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle záko-
na 202/2012 Sb. o mediaci. V roce 2014 podle
stejného zákona složil zkoušku mediátora. V ro-
ce 2018 úspěšně získal certifikaci mediátora
v USA. Je jedním ze zakládajících členů EATM –
European Association of Transformative Medi-
ation a členem její správní rady. Mediaci vyučuje
na Právnické fakultě Karlovy univerzity i na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Cena kurzu 
a organizační záležitosti:

Cena kurzu je stanovena na částku 29 900 Kč za
jednoho účastníka. Přihlášky posílejte e-mailem
na adresu info@ipmediace.cz, kde vám registraci
na kurz obratem potvrdíme. Přihlášky je nutné
podat nejpozději do 30. 6. 2021. Záloha ve výši
50 % je splatná spolu s podáním přihlášky, dopla-
tek nejpozději do 15. 9. 2021. Platby, prosím, pou-
kazujte na náš účet č. 440655/5500 vedený u Raif-
feisenbank, a.s. Po připsání celé částky obdržíte
daňový doklad (nejsme plátci DPH). Kurz bude
probíhat prezenčně na Úřadu průmyslového
vlastnictví, vždy od 9 hodin do 15.00 hod. Účast-
níci kurzu obdrží certifikát, který je bude oprav-
ňovat k zápisu do seznamu IP mediátorů vedené-
ho IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.
Pro zápis do seznamu zapsaných mediátorů podle
zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci je nutno vyko-
nat zkoušku organizovanou Ministerstvem spra-
vedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou
pro advokáty. Účastníkům budou v průběhu kur-
zu poskytnuty praktické informace k těmto zkou-
škám. Účastníkům budou v průběhu kurzu po-
skytnuty praktické informace k těmto zkouškám.
Kurz je otevřen i dalším zájemcům o mediace
z řad odborné veřejnosti. ■

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce 
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Kurz mediace pro patentové zástupce
Vzdělávací modul č. IV specializačního studia Mediace pro patentové zástupce – 60hodinový kurz

IP mediační centrum Praha, 
zapsaný ústav, 

je právnická osoba
ustavená podle § 402
a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. Posláním ústavu je pro-
vozování společensky užitečné činnosti v ob-
lasti ochrany duševního vlastnictví a alterna-
tivního řešení sporů (ADR) v této oblasti, ze-
jména formou mediací, jakož i vzdělávací,
publikační a výzkumná činnost s tím souvi-
sející. Mezi hlavní činnosti ústavu patří zpro-
středkování poznatků o ochraně duševního
vlastnictví, know-how a obchodního tajem-
ství, jakož i nekalé soutěži, a způsobech alter-
nativního řešení sporů (ADR) formou medi-
ací malým a středním podnikům a další od-
borné veřejnosti. IP mediační centrum Praha
zajišťuje vysoce kvalitní proškolení a vede se-
znam kvalifikovaných IP mediátorů, připra-
vených vést náročné spory v oblasti duševní-
ho vlastnictví, zejména v oblasti průmyslo-
vých práv. Ústav je schopen ve spolupráci
s Českou advokátní komorou, Komorou pa-
tentových zástupců, ÚPV, WIPO, EUIPO
a dalšími odborníky na mediace připravit
kvalifikované IP mediátory pro tuto oblast.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
ředitel IP mediačního centra Praha, 
zapsaný ústav
tel: +420 602 331 905
e-mail: info@ipmediace.cz
www.ipmediace.cz

Partneři IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav


