
struktura 
Právní aspekty 
Fond z perspektivy daní, auditu a účetnictví 
Praktické zkušenosti

Na semináři vystoupí 
odborníci z praxe

Mgr. JiNdřicH Král
Partner AK Glatzová & Co.
Mgr. MareK BedNář
Advokát AK Glatzová & Co.
ing. TOMáš BraBec
Partner, APOGEO
ing. JarOslava HaNKOvá
Tax Manager, APOGEO
MicHael dOBrOvOlNý
Manager SMART Office & 
Companies

Program
9:00  Snídaně pro účastníky
9:30  Start semináře BLOK I.  

10:30  Coffee Break I.
10:45  BLOK II. 
1 1 :45  Diskuse, závěr

registrace e-mailem na
roadshow@glatzova.com
(do předmětu zprávy uveďte:
Roadshow/Plzeň, nejpozději 
do 18. května 2016.). 
Při prezenci úhrada registračního
poplatku 500 Kč. Pro klienty 
G&Co., APOGEO a partnery 
akce seminář zdarma.

Myslete na budoucnost a ochraňte 
svůj obchodní a soukromý život.

Začali jste v 90. letech, tvrdě pracovali a dnes řídíte úspěšnou firmu
generující zisk. Zamysleli jste se nad tím, komu a jak jí předáte? 

Příprava firmy na předání, vhodná forma a majetková struktura,
možnosti, rizika

Podnikáte v rizikovém odvětví? Dosud se dařilo, ale to nemusí být věčné…
Omezení osobní odpovědnosti vlastníka
Diverzifikace rizik v rodinné firmě

Dědictví nemovitosti, rodinné firmy, děti nemají zájem, ostatní se hádají…
co s tím…?

Jak na závěť, dědickou smlouvu, odkaz
Jdu do důchodu a chci předat kormidlo, ale nevypadnout z dění…

Jak zaměstnat rodinné příslušníky?
Jak si udržet otěže i mimo statutární orgán? – nastavení reportingu,
klíčové položky pro monitoring stavu hospodaření

Chcete vyčlenit vydělané finance pro své děti, připravit jim vhodné
zázemí a start v počátcích dospělosti?

Jak na vyplácení dividend a jiných plnění  
Oblast handicapovaných členů rodiny
Nastavení účetnictví svěřenského fondu

Zkušenosti z praxe a s vlastními SF
Vztah SF versus banka – založení účtu, čerpání úvěru, zatraktivnění
účetní závěrky pro banky, potenciál pro zvýšení úvěrové linky,
výhodnější podmínky

Ochrana 
a úspěšné předání 
rodinné firmy

Plzeň
Hotel Golden Fish, U Borského parku 27
25. května 2016 od 9:00 hodin


