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1. Projednání zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022.

2. Informování o změnách v představenstvu a volba nového člena představenstva.

3. Představení strategie FBN Czech 2023-2025 a schválení navazujících změn stanov

Pořadem jednání VH:
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• Za každou členskou firmu může hlasovat 1 osoba.

• VH je usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většinu členů = min 21. 

• VH přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných na VH

• Ale: o volbě nového člena představenstva kvalifikovanou většinou = 2/3 přítomných

• Hlasování pomocí funkce zvednutí ruky prostřednictvím aplikace Teams.

Registrace a hlasování
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Usnesení: Předsedou valné hromady se volí Pavel Nepala a 
zapisovatelem Hana Procházková. 

JSTE PRO přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Volba orgánů valné hromady
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Usnesení: Předsedou valné hromady se volí Pavel Nepala a 
zapisovatelem Hana Procházková. 

JSTE PROTI přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Volba orgánů valné hromady
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Usnesení: Předsedou valné hromady se volí Pavel Nepala a 
zapisovatelem Hana Procházková. 

ZDRŽUJETE SE HLASOVÁNÍ

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Volba orgánů valné hromady
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ZPRÁVA O 
ČINNOSTI 

A HOSPODAŘENÍ
2022
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FBN V ROCE 2022

2 
FAMILY BUSINESS 

VISITS
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FBN V ROCE 2022

2 
FAMILY BUSINESS 

VISITS
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FBN V ROCE 2022

2 
ZAHRANIČNÍ HOSTÉ
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FBN V ROCE 2022

4
EXPERTNÍ 

PŘEDNÁŠKY

Nadační fondy

Rodinná rada

Předmanželská 

smlouva

Family office
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FBN V ROCE 2022

4 
NEXTGEN SETKÁNÍ
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FBN V ROCE 2022

4 
NEXTGEN SETKÁNÍ
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FBN V ROCE 2022

ČLENSKÁ SEKCE 
WEBU

Nahrávky

Prezentace

Fotky

Kontakty na 

řečníky
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FBN V ROCE 2022

ÚČAST NA 
SUMMITECH FBN 
INTERNATIONAL

Global Summit v 

Maďarsku

NxG Summit v 

Bulharsku
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FBN V ROCE 2022

NOVÍ ČLENOVÉ
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JAK SI STOJÍME FINANČNĚ?
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Usnesení: Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření 
FBN Czech za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.

JSTE PRO přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Zpráva o činnosti a hospodaření
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Usnesení: Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření 
FBN Czech za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.

JSTE PROTI přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Zpráva o činnosti a hospodaření



2020

Usnesení: Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření 
FBN Czech za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.

ZDRŽUJETE SE HLASOVÁNÍ

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Zpráva o činnosti a hospodaření
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ZMĚNY V 
PŘEDSTAVENSTVU
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• Odstoupení Libora Mertla, ComAp

• Navrhujeme jako nového člena představenstva: Romana Žáka, Aimtec

Změny v představenstvu FBN Czech

Roman Žák
Aimtec

Libor Mertl
ComAp



2323

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení Libora Mertla a 
volí Romana Žáka do funkce člena představenstva FBN, a to s účinností 
k tomuto okamžiku.

JSTE PRO přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změnách v představenstvu
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Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení Libora Mertla a 
volí Romana Žáka do funkce člena představenstva FBN, a to s účinností 
k tomuto okamžiku.

JSTE PROTI přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změnách v představenstvu
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Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení Libora Mertla a 
volí Romana Žáka do funkce člena představenstva FBN, a to s účinností 
k tomuto okamžiku.

ZDRŽUJETE SE HLASOVÁNÍ 

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změnách v představenstvu
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STRATEGIE
2023-25
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Naše principy se nemění

• Vize: Jsme komunitou českých rodinných firem a podnikatelských rodin, která je 

postavená na důvěře a společném sdílení zkušeností a informací doplněných o 

expertní znalost. Jsme součástí celosvětové komunity rodinných firem The Family

Business Network (FBN). Jsme neziskovým sdružením pro rodinné firmy a 

podnikatelské rodiny, jež chtějí rodinné podnikání rozvíjet dlouhodobě a řešit témata, 

která jsou pro rodinné podnikání důležitá. 

• Poslání: Naším cílem je podporovat a rozvíjet české rodinné firmy a podnikatelské 

rodiny napříč generacemi. 
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Rodinné podnikání se mění →

Reflektujeme v charakteristice člena
• Rodinné firmy, podnikatelské rodiny a family office (při definici rodinného podnikání se 

odkazujeme na oficiální definici rodinného podnikání Evropské unie: zde).

• Rodina je zapojena do rodinného byznysu a je v podnikání dlouhodobě aktivní.

• Významný podíl rozhodovacích práv je v rukou fyzické osoby, která firmu založila, nebo jej nabyla, 

či je v držení manžela / manželky této osoby, jejích rodičů, dětí, či přímých dědiců jejích dětí. 

• Obratový limit: vyšší jednotky mio EUR.

• Rodina projevuje silný zájem řešit témata, která jsou pro FBN typická.

• Pro rodinu je důležitá dlouhodobost rodinného podnikání a správy rodinného majetku (rodina 

projevuje silný zájem na předání firmy / skupiny firem / family office / rodinného majetku dalším 

generacím). 

• Rodina a rodinný byznys je aktivní součástí společnosti, podporuje společenské aktivity a podniká 

s odpovědností.

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/family-business_en
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Chceme pokračovat v růstu

• Růst považujeme za důležitý 

pro inspiraci a vzájemné 

sdílení, ale také pro 

vyrovnaný rozpočet naší 

organizace.

• Představenstvo FBN Czech 

(zde) připravilo kroky, o 

nichž věříme, že povedou k 

dosažení růstu, a zároveň 

neohrozí fungování a 

principy naší organizace (viz 

následující slidy)
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https://www.fbnczech.cz/pridejte-se
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• Přijímací proces vnímáme jako důležitou součást pro udržení „kvality“ naší organizace. Spíše 

než velikost členských firem jsou pro nás důležité motivace pro vstup a hodnotové nastavení 

zájemců.  

• Netrváme na by-invitation-only.

• Členové představenstva vystupují v roli garanta nového člena a aktivně se podílí na začlenění 

nového člena do FBN.

Přijímací proces

Osobní/tel setkání 
ředitelky se zájemcem 

– zjištění motivací

Ředitelka představuje 
zájemce 

představenstvu

Členové 
představenstva 
vystupují v roli 

garantů

Členové jsou 
informováni o zájemci 
– mají možnost vznést 

na představenstvo 
připomínky / námitky

1. Přijímací proces je pro nás důležitý 
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• Základní úlohou představenstva je zajistit dlouhodobost v duchu odsouhlasené strategie.

2. Členové představenstva aktivně 

dohlíží a pomáhají s chodem FBN 

Pavel Nepala
RENOMIA

Místopředseda
Garant: Finance

David Piškanin
HOPI

Předseda
Garant: Program akcí 

Víťa Vala
SIKO

Místopředseda
Garant: Akvizice členů

Adam Prousek
PETROF

Člen představenstva
Garant: NextGen

Roman Žák
Aimtec

Člen
Garant: Onboarding členů

Martina Vítková
NWT
Člen
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Setkání 4x 
ročně.

Všichni 
členové

Setkání 4x 
ročně.

NextGen

18-40

Setkání 1x 
ročně.

Explorer

14-20

3. Zaměříme se i na nové komunity

a představíme nové formáty

POKRAČUJEME V ROZVOJI STÁVAJÍCÍCH KOMUNIT: 

Setkání 1x ročně. 
Otevřené všem členům, 
ale tematicky zaměřené 
na NowGen (35-55).

Kruhy 
sdílení

NOVĚ:
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• Věnujeme se primárně tématům relevantním pro rodinné firmy/podnikatelské rodiny. 

např. viz níže. Dle aktuální potřeby otevíráme i témata businessová/společenská. 

• Během NxG akcí se primárně věnujeme budování komunity.  

4. Věnujeme se vybraným tématům

Ústřední témata

• Ownership

•Corporate Governance

•Family Governance

•Succession

•NextGen preparation 

•Leadership

•Family dynamics

Doplňková témata

• Sustainability – CSR

•Branding

•Employment

• Innovation

•Entrepreneurship
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• Ale pouze za následujících podmínek:

• Přináší dostatečnou hodnotu (finanční + expertní) 

• Respektují následující:

• Účastní se pouze své přednášky a následné diskuse.

• Setkání jsou vedena profesionálně, ne prodejně.

• Nemají přístup ke kontaktům našich členů.

5. Nebráníme se spolupráci s 

externími partnery
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• Od založení FBN Czech (2016) nebyl poplatek navýšen.

• Ve 2023 navýšíme roční členský poplatek viz níže + následně očekáváme pravidelné 
navyšování poplatku o inflaci:

6. Navýšíme členský poplatek

2016-2022 2023 Od 2024 

Menší člen (obrat do 30 mio EUR) 40,000 45,000 + inflace

Větší člen (obrat nad 30 mio EUR) 70,000 80,000 + inflace
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Očekávaný výsledek
Platíme 100% 
poplatku do FBN Int

• Naše organizace 

• Podporuje a rozvíjí české rodinné firmy a podnikatelské rodiny 

napříč generacemi

• Plní svou vizi

• Má vyrovnaný rozpočet

• Funguje dlouhodobě 2,649,000

3,114,000

3,794,000

2,339,000

2,873,384
3,046,993

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2023 2024 2025

Příjmy - Náklady

PŘÍJMY (vč. nových členů) NÁKLADY
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Vaše dotazy?
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• Charakteristika člena a přijímací proces (Čl. IV.)

• Reflektuje strategii 2023-2025

Navazující změna stanov
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Usnesení: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov spolku, a 
to ve znění přiloženém k pozvánce na Valnou hromadu.

JSTE PRO přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změně stanov
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Usnesení: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov spolku, a 
to ve znění přiloženém k pozvánce na Valnou hromadu.

JSTE PROTI přijetí usnesení

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změně stanov
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Usnesení: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov spolku, a 
to ve znění přiloženém k pozvánce na Valnou hromadu.

ZDRŽUJETE SE HLASOVÁNÍ 

Prosím použijte symbol zvednuté ruky:

Hlasování o změně stanov


