
Diskusní setkání majitel ů a zakladatel ů rodinných firem
20. října 2015

RODINNÉ FIRMY

Hlavní partneři

Partneři



PROGRAM: 

• 08:30 – 09:30 Registrace, welcome coffee
• 09:30 – 09:45 Zahájení, úvodní slovo

• 09:45 – 10:45 BLOK I:
Jak funguje rodinná firma v západní Evrop ěěěě? Zkušenosti ze sv ěěěěta

• Video-vstup: Jean-Jacques Godet , COGNAC GODET

• Silvio Rohrer , Business Development Director, Alyco Advisory AG
• Ondřřřřej Popelka , zástupce ředitele J&T Family Office a.s.
• Milan Bláha , partner odpovědný za služby pro rodinné firmy, KPMG Česká

republika, s.r.o.

• Moderuje Luboš Kreč, vedoucí domácí redakce Hospodářských novin
Diskuse v anglickém jazyce, simultánně tlumočena do češtiny.

On-line diskuse v sále www.sli.do/home / event code # 8521



PROGRAM: 

• 10:45 – 11:45 BLOK II:
Zkušenosti s p řřřředáním rodinné firmy: ČČČČesko versus zahrani ččččí.

• Ondřřřřej Popelka , zástupce ředitele J&T Family Office a.s.
• Milan Bláha , partner odpovědný za služby pro rodinné firmy, KPMG Česká

republika, s.r.o.

Účastníci panelové diskuse:

• Fritz Gößwein , zakladatel a majitel, Gößwein-Gas
• Thomas Gößwein , obchodní ředitel, Gößwein-Gas
• Stefan Gößwein , Gößwein-Gas

• Miroslav Václavík , předseda představenstva a generální ředitel, VÚTS
• Petr Václavík , technický ředitel, VÚTS, a.s.
• Jiřřřří Václavík , obchodní ředitel, VÚTS, a.s.

• Moderuje Luboš Kreč, vedoucí domácí redakce Hospodářských novin
Diskuse v českém jazyce,německé vstupy simultánně tlumočeny.

On-line diskuse v sále www.sli.do/home / event code # 8521



SVĚT MIMO RODINU

• Bankéř, 
• právník,

• daňový poradce, 

• investiční bankéř,
• správce nemovitosti, 

• life-style poradce, 

• atd.

Ondřej Popelka / J&T Family Office



ROLE FAMILY OFFICE VE VAŠEM ŽIVOT Ě
Ondřej Popelka / J&T Family Office



JAK ZVLÁDNOUT NÁSTUPNICTVÍ

Milan Bláha / KPMG Česká republika

1) Plánujte zodpov ědně a s předstihem
2) Zbavte se iluzí
3) Mluvte se všemi
4) Ptejte se doma i v cizin ě

5) Potkejte se s poradcem

6) Ujasn ěte si, komu firmu p ředáte
7) Dejte d ětem prostor
8) Promyslete sv ůj odchod
9) Nezapomeňte na vlastnictví
10) Pořádejte rodinné dny



PROGRAM: 

• 12:10 – 13:10 BLOK III:
Jak p řřřřipravit firmu i rodinu na (ne)plánované situace.

• Gabriela Lachoutová , předsedkyně představenstva J&T Family Office a.s.
• Martin Hrdlík , Counsel, KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Účastníci panelové diskuse:

• Jind řřřřich Fikar , zakladatel a majitel, Čokoládovny Fikar, s.r.o.
• Jiřřřřina Nepalová , zakladatelka a generální ředitelka, RENOMIA, a. s.
• Josef Orel , zakladatel a majitel, ORITEST spol. s r.o.
• Martin Wichterle , majitel, Wikov Industry

• Moderuje Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin

On-line diskuse v sále www.sli.do/home / event code # 8521



PŘEDSTAVTE SI, ŽE:

• Už Vás přestane bavit chodit do práce a konečně si chcete jen užívat…

• Vaši potomci se neshodnou, co dál s rodinným majetkem? Co teprve, až
nebude mít kdo bouchnout do stolu?

• Máte nehodu v autě, na kole a jednoho dne, nedej bože, nepřijdete domů?

• Co Vaše filantropické záměry?

…je na to firma/rodina připravena? Máte manažery, kteří budou firmu
řídit, aby rodina byla nadále zajištěna, nebo začnete řešit prodej?

…je dobře nastavit pravidla již za života

…co bude s rodinou? Co s firmou? 

…ví o nich někdo a má je kdo realizovat?

Gabriela Lachoutová / J&T Family Office



EFEKTIVNÍ SPRÁVA A MEZIGENERA ČNÍ TRANSFER

Martin Hrdlík / KPMG Legal s.r.o.



PROGRAM: 

• 13:10 – 14:10 BLOK IV:
Přřřřevzetí rodinné firmy pohledem nastupující/mladší gener ace

Účastníci panelové diskuse:

• Filip Klofá čččč, finanční ředitel, MORIS design s.r.o.
• Rudolf Mazánek ml. , obchodní ředitel, Sběrné suroviny UH, s.r.o.
• Barbora Švecová , obchodní ředitelka, Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

• Moderuje Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin

On-line diskuse v sále www.sli.do/home / event code # 8521


