
 

  

Konference rodinných firem 

Nástupnictví v rodinných firmách 
 
7. listopadu 2017 

Jihočeský vědeckotechnický park 

Lipová 1789/9, České Budějovice 

 
Problematika nástupnictví v rodinných firmách je v současné době velice aktuálním tématem. Předání firmy další 

generaci je nejen přirozenou fází životního cyklu rodinné firmy, ale také je fází velmi složitou a mnohdy pro firmu osudnou. 

 

Konference rodinných firem má majitelům usnadnit orientaci v problematice nástupnictví, pomoci jim efektivně 

organizačně tento složitý krok zvládnout a zajistit tak kontinuitu podniku napříč generacemi.  

 

Právě rodinné firmy jsou jedním z tradičních základních kamenů národní ekonomické prosperity.  

 

Účast na konferenci je bezplatná. 

Registrujte se prosím na e-mailové adrese ceskebudejovice@czechinvest.org nejpozději do 5. listopadu 2017. V 

přihlášce uveďte jméno účastníka, název firmy a kontaktní údaje. 

Kapacita konference je omezená. 

 

mailto:ceskebudejovice@czechinvest.org


  

Partneři:  

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

LIVA Předslavice, spol. s r.o. 

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

 

Ing. Eva Simotová 

Regionální kancelář pro Jihočeský kraj  

+420 296 342 946 

eva.simotova@czechinvest.org 

Program konference: 

Registrace účastníků 

 

Úvod do problematiky rodinných firem 

Ing. Radka Rajnochová, ředitelka regionální kanceláře, CzechInvest 

 

Specifika rodinného podnikání v ČR 

Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

 

Přesun majetku do rodiny či mimo ni – aktuální trendy 

Mgr. David Neveselý, Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář 

 

Coffee Break 

 

Finanční nástroje pro malé a střední podniky 

Ing. Miloš Procházka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

 

Problémy nástupnictví v českých malých a středních firmách – moderovaná diskuse 

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 

v Jindřichově Hradci 

Ing. Filip Šuster, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 

Leoš Kubíček, BCF s. r. o. 

 

Proces nástupnictví v Rodinné firmě roku 

Libor Jungvirt, LIVA Předslavice, spol. s. r. o. 

 

Závěr 

 

8:45 – 9:00 

 

9:00 – 9:30 

 

 

9:30 – 10:15 

 

 

10:15 – 10:45 

 

 

10:45 – 11:00 

 

11:00 – 11:20 

 

 

11:20 – 12:15 

 

 

 

 

 

12:15 – 12:45 

 

 

12:45 

 

 

 


