
NÁSTUPNICTVÍ V RODINNÝCH FIRMÁCH
4. června 2015, Adam Gallery Brno

Diskusní setkání majitel ů a zakladatel ů rodinných firem:

Poděkování partner ům

Hlavní partneři

Partneři



Program

8:30 – 9:30 registrace, welcome coffee

9:30 – 9:45 zahájení, úvodní slovo moderátora

Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin

9:45 – 11:30 I.BLOK: P ŘEDÁNÍ FIRMY V RÁMCI RODINY

Ondřej Popelka, zástupce ředitele J&T Family Office a.s.

Martin Hrdlík, senior advokát, KPMG Legal s.r.o. advokátní kancelář

Panelová diskuse s majiteli rodinných firem:

Jiří Nepala, spolumajitel, RENOMIA, a. s.

Miloš Vránek, spolumajitel, RENOCAR, a.s.

Pavel Vránek, spolumajitel, RENOCAR, a.s.

11:30 – 12:00 COFFEE BREAK

Program (2. část)

12:00 – 13:50 II.BLOK:
PLÁN PRO NEPŘEDPOKLÁDANÉ SITUACE (osobní i firemní)
TRUSTY A NADACE JAKO NÁSTROJE MEZIGENERA ČNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

Milan Bláha, partner zodpovědný za služby pro rodinné firmy,
KPMG Česká republika, s.r.o.
Jarmila Jánošová, členka představenstva, J&T private Equity Group LTD

Panelová diskuse s majiteli rodinných firem:
Kateřina Kadlecová, spolumajitelka, USSPA, s.r.o.
Martina Vítková, spolumajitelka, NWT a.s.
Jaroslav Novozámský, zakladatel ALLTOYS, spol. s r.o.

14:00 – 17:00 Oběd s možností pokračovat v neformální diskusi
Individuální konzultace s přednášejícími

15:00 – 17:00 Degustace světových sýrů doprovázená výběrem šumivých vín



NÁSTUPNICTVÍ
Ond řřřřej Popelka, J&T Family Office a.s.

RODINNÉ STANOVY

Ond řřřřej Popelka, J&T Family Office a.s.



JAK BY TO MOHLO VYPADAT

Ond řřřřej Popelka, J&T Family Office a.s.

KLÍČČČČOVÉ BODY

Ond řřřřej Popelka, J&T Family Office a.s.



PŘŘŘŘEDÁVÁNÍ FIRMY

Ond řřřřej Popelka, J&T Family Office a.s.

EFEKTIVNÍ SPRÁVA A MEZIGENERAČNÍ
TRANSFER MAJETKU

MOTIVACE NÁSTROJE 

Nestabilita 
prost řřřředí

Rodinné
záležžžžitosti 

Potencionální
věřěřěřěřitelé

Skrytí
majetku 

Daňňňňová
motivace 

Plánování
budoucnosti

Nové d ěěěědické
právo Nové

korporátní
právo

Investi čččční
fondy

Holdingové
struktury 

Zahrani čččční
alternativy 

Svěřěřěřěřenské
fondy

Martin Hrdlík, KPMG Legal s.r.o. advokátní
kancelá řřřř



Blok II: P ředání firmy v rámci rodiny

Ji řřřří Nepala
spolumajitel, RENOMIA, a. s.

PANELOVÁ DISKUSE S MAJITELI RODINNÝCH FIREM:

Pavel Vránek
spolumajitel

RENOCAR, a.s.

Miloš Vránek
spolumajitel

RENOCAR, a.s.

TRUSTY A NADACE JAKO NÁSTROJE 
MEZIGENERAČČČČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

� Pro koho jsou vhodné trusty a nadace? - klienti s potřebou komplexních, 
sofistikovaných a kreativních řešení

� Co to je? – „nástroj, způsob, možnost“ uchování, řízení, nakládání a 
ochrany majetku

� Co řeší?  - vnitřní a vnější hrozby

� Podstata – oddělení vlastnictví od benefitů

� Správa a kontrola – možnosti zakladatele určit způsob nakládání s 
majetkem a podmínky pro distribuci benefitů

Jarmila Jánošová, ččččlenka p řřřředstavenstva J&T Private Equity Group LTD



JAK ŘŘŘŘÍDIT NEPŘŘŘŘEDPOKLÁDANÉ SITUACE?

Nedůůůůvěřřřřujete ve schopnosti svých 
nástupc ůůůů?
�Posilte důvěru a transparentnost vaší
společnosti pomocí nezávislého auditu 
hospodaření.

Budete pot řřřřebovat vyplatit své
podílníky/nástupce? 
�Domluvte se na způsobu a osobě, která
ocení hodnotu podílu ve společnosti, ideálně
když se firmě daří.

Začčččněte s procesem nástupnictví v ččččas
�Jedině tak předejdete riziku potřeby 
drahých či nedostupných úvěrů.

Vyvarujte se ne ččččekaných penále od 
orgán ůůůů zahrani ččččního dohledu 

�Dbejte na správné zdanění svých 
mezinárodních aktivit v příslušných zemích.

�Nechte si poradit při sestavování
konsolidované účetní závěrky podle 
mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS).

�Auditované závěrky podle IFRS 
zveřejňujte bez prodlení.

Sledujte zm ěěěěny hospodá řřřřské situace 
a legislativy v zahrani ččččí

�Rozmyslete si, zda a jak chcete 
diverzifikovat svůj majetek a sídla.

Milan Bláha, partner, KPMG ČČČČeská republika, s.r.o.

Blok II: Plán pro nep řřřředpokládané situace (osobní i firemní)
Trusty a nadace jako nástroje mezigenera ččččního plánování

Kateřina Kadlecová
spolumajitelka
USSPA, s.r.o.

PANELOVÁ DISKUSE S MAJITELI RODINNÝCH FIREM:

Jaroslav Novozámský
zakladatel ALLTOYS, spol. s r.o. 

Martina Vítková
spolumajitelka

NWT a.s.



Individuální konzultace

V průběhu ob ěda budou probíhat individuální konzultace s 
přednášejícími specialisty.
Konzultaci je možné domluvit v prostoru prezence.

Doprovodný program

Degustace sv ětových sýr ů doprovázená výb ěrem šumivých vín.
Komentovaná degustace bude probíhat od 15:00 do cca 17:00 v 
cateringovém prostoru.


