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STROJÍRENSKÉ FÓRUM

ASPEKTY RODINNÝCH FIREM

DISKUZNÍ PANELY

Druhé zastavení cyklu Strojírenské fórum 2017 s podnázvem Aspekty ro- 
dinných firem se konalo 7. září v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně. Kon-
ference navázala na první květnovou konferenci z Ostravy a poskytla prostor 
pro diskuzi tématu, s nímž se v současnosti potýká velká část českých firem. 

Konference byla rozdělena na dva tematické bloky. Dopolední část se věnovala 
problematice generační výměny v rámci managementu společnosti, odpovída-
la na otázky, jak správně firmu na takovou obměnu připravit, jaké jsou její 
sociologické aspekty, jak ve společnosti ve správné míře zanechat svůj odkaz, 
nebo jak tento proces využít k zavedení moderních výrobních technologií. Před-
nášející v rámci tématu generační obměny kladli důraz na nutnost přizpůsobení 
podnikání nové generaci a na jednotlivých případech z praxe demonstrovali 
úspěšnost či neúspěšnost tohoto procesu. 

Svou přednášku v dopolední části odprezentovali  Ing. Libor Musil, za- 
kladatel a majitel rodinné firmy LIKO-S, a.s., člen představenstva AMSP ČR,  
prof. Milan Zelený, působící na  Fordham University v New York City nebo  
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, PhDr. Simona Weidnerová z ISEA - Institutu 
pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. a blok uzavřel Ing. Jiří Holoubek, spolu-
zakladatel a člen představenstva ELCOM, a.s., prezident ElA, člen představen-
stva SPČR. 

Odpolední část konference, v níž se představili Jan Brabec, ředitel Corporate 
Finance společnosti Komerční banka a.s., Ing. Michal Potrepčiak, K2 atmitec 
s.r.o. a Martin Vosecký, jednatel CATRO spol. s.r.o., pokračovala v dopo- 
ledním zaměření konference na proces předávání společnosti další generaci.  
Prostřednictvím zástupců partnerů akce, pánů Brabce a Potrepčiaka, však 
také podrobně představila proces nákupu a prodeje firmy, zaměřila se na otáz-
ky, jak správně určit hodnotu firmy, jak vybrat vhodného kupce a jakou roli  
v tomto procesu sehrává finanční poradce.

Konference se konala pod odbornou garancí Asociace malých a střední pod-
niků České republiky a Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického  
v Brně. 

Součástí obou bloků konference byly také dva diskuzní panely, které poskytly 
účastníkům prostor pro kladení otázek konkrétním přednášejícím.
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ŘEKLI O KONFERENCI

Ing. Karel Kouřil, Ph.D., BIC Brno spol. s r.o.
,,Většina příspěvků byla zajímavá a přínosná pro podnikatele, a to nejen  
z oblasti rodinných firem. Příklad rodinné firmy LIKO-S je velmi zajímavý, jak 
po stránce předmětu podnikání, inovací ve firmě i produktech, tak především 
účinném zapojení členů rodiny. V kontextu dalších prezentací se zapojení druhé 
generace, tedy obou dětí zakladatele, jeví jako výjimečné. Diskutovaná otázka 
mezigenerační komunikace byla velmi inspirativní. Prezentace prof. Zeleného 
tradičně nahlíží na proces podnikání jako na systémovou záležitost napříč 
společností, od nutnosti budování systému podnikatelsko-výrobních aglome- 
rací v blízkosti spotřebitele, vedoucí  od globalizace do regionů. Významným 
prvkem je pak myšlenka podnikatelské univerzity, která nebude absolventům 
vštěpovat jen znalosti, ale bude je učit praktickým dovednostem. Dr. Weid-
nerová ve své přednášce hovořila o opomíjeném sociologickém aspektu pod-
nikání, vlivu generační zkušenosti na podnikání, styl řízení, obchodování např. 
formou tvoření sítí a atd. Ing. Holoubek mimo jiné vyzdvihl důležitost mezige- 
nerační komunikace nejen při řízení firmy, ale např. i při zavádění Průmyslu 
4.0. Starší generace se znalostmi a zkušenostmi hledá cestu, jak předat mladší 
počítačové generaci své znalosti.”  



AUDACIO a.s.
AV ENGINEERING, a.s.
BEZNOSKA s.r.o.
CATRO spol. s.r.o.
DMG MORI Czech s.r.o.
ELCOM, a.s.
EMUGO-FRANKEN servisní centrum, s.r.o.
EXPOCOMP, spol. s r.o.
Fordham University
IMG a.s.
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s.
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
K2 atmitec s.r.o.
Komerční banka a.s.

LIKO-S, a.s.
MM Publishing, s.r.o.
MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.
Nadace ZET
Prádelna Šopík s.r.o.
PROVENIO, s.r.o.
Simplypro s.r.o.
Ski Progress, s.r.o.
SOLID Brno s.r.o.
Tiskárna Didot, spol. s r.o.
TTS Energo s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola finanční a správní
Vysoké učení technické v Brně

STROJÍRENSKÉ FÓRUM

SEZNAM FIREM

DĚKUJEME PARTNERŮM KONFERENCE

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ODBORNÍ GARANTI

www.strojforum.cz


