
 
 

    

 

 

 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a společnost  

Venture Investors Corporate Finance s.r.o. 
si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

ZMĚNA FIREMNÍHO KORMIDELNÍKA  
ANEB UVAŽUJETE O ODCHODU DO DŮCHODU?  

 
Seminář je zaměřen na problematiku změny majitele firmy po rozhodnutí stávajících vlastníků firmu prodat, či 

předat dále.  Účastník se seznámí s přípravou na celý proces změny vlastníka, zvýšení hodnoty firmy tak, aby její 
hodnota byla co nejvyšší před samotným prodejem nebo převodem, možnostmi na trhu a přípravou účetnictví 

a samotného personálu. Rovněž zde bude upozorněno na chyby, které standardně majitelé firem při prodejích  

a převodech dělají.  
 

Termín: čtvrtek 23. června 2016 od 10.00 – 12.00 hod.   

Místo konání: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8,                         
709 00  Ostrava-Mariánské Hory – RESTAURACE Fclub 

 

Program semináře: 

10.00 - 10.30  PREZENCE, OBČERSTVENÍ 

10.30 – 11:30  PREZENTACE NA UVEDENÁ TÉMATA 

 Proč a jak zvyšovat hodnotu své firmy 

 Personální obsazení 

 Zohlednění aktuálního stavu trhu (inovace, nabídka a poptávka) 

 Realizace vytvořené hodnoty 

 Role účetnictví 

 Obvyklé chyby 

11:30 – 12:00  DISKUSE 

 

Lektoři:  Albert Michael Poplar a Jakub Křížek, kteří se v rámci firmy Venture Investors Corporate Finance 
s.r.o. již více než patnáct let zabývají přípravou na prodej/převod a samotným prodejem/převodem firem. Za tuto 

dobu působení na trhu pro své klienty koupili nebo prodali cca 25 společností a pracovali přibližně 100 projektech, 
stali se tak špičkou ve svém oboru působení.  
 

 

Účastnický poplatek: členové HK ČR 484 Kč/osoba (400,- Kč + 21% DPH) 
 ostatní   726 Kč/osoba (600,- Kč + 21% DPH)  

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 20. 6. 2016 

 jako variabilní symbol uveďte kód 1613, specifický symbol = vaše IČ 

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. 

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad     

o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192). 

Kontaktní osoba:          Ing. Ladislav Kozák, tel: 597 479 328, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz 

Uzávěrka přihlášek:       20. června 2016    

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 
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