Jak přežít mezigenerační obměnu
– rodinný holding
14. 3. 2019
9. – 11. hod.
Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,
(3. patro, zasedací místnost Okresního střediska Uh. Hradiště)
Cílem semináře je seznámit laickou veřejnost s významem mezigenerační obměny –
z uceleného pohledu (právní, daňové, ekonomické, psychologické aspekty, z pohledu
procesního (co je třeba udělat) a z pohledu časového (kdy je to třeba udělat).
Seminář je určen majitelům firem, CFO, CEO
Obsah semináře:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Co je EXIT – odchod, odcházení? Proč je důležitá dobrá příprava na EXIT?
Příprava na EXIT (osobnostní, osobní, zapojení lidí, procesní, úklid)
Případová studie
Možné struktury řešení mezigenerační obměny (právní a psychologické aspekty)
- Rodinné holdingy (od neformální úpravy přes ústavu až k „tvrdé“ smlouvě)
- Svěřenecké fondy
- Neformální struktury
Mezigenerační obměna jako projekt (procesní aspekty)
- co se musí změnit?
- jak se to musí změnit?
Daně – nezapomenout na ně! (daňové aspekty)
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Lektoři:
Zdeněk Mikuláš
Advokát SAMAK s dlouholetou zkušeností v oblasti korporátního práva, M&A,
korporátních restrukturalizací, finančního práva, blokových prodejů a správy pohledávek.
Ondřej Havle
Daňový poradce SAMAK zodpovědný za poskytování daňových a účetních služeb.
Specializuje se zejména na daň z příjmů, DPH, transakční poradenství a problematiku
daňových kontrol.
Poradenská skupina SAMAK
Právní, daňové a podnikové poradenství pro malé a střední podniky

Cena semináře: 400 Kč bez DPH (484 Kč vč. DPH) pro členy KHK ZK,
600 Kč bez DPH (726 Kč vč. DPH) pro nečleny KHK ZK.
Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu
organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při
neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání
semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku.

Platbu poukažte na účet KHK ZK do 11. 3. 2019: Československá obchodní banka, a.s.,
Č. ú. 2446268/0300, variabilní symbol: 1412201802
Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
Přihlásit se můžete do 11. 3. 2019 e-mailem na malovana@khkzk.cz
telefonicky na tel.: 725 997 186 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE
OKRESNÍ STŘEDISKO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČO: 29319676 ‖ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem
v Brně ‖ oddíl A ‖ vložka 2577 ‖ Sídlo: Studentské náměstí 1531 ‖ 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 725 997 186, malovana@khkzk.cz ‖ www.khkzk.cz

