
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWM  

III. ROČNÍK  

 Trust & Wealth 
Management 

2019 

 Mezinárodní konference v Praze 

 STAŇTE SE  

ÚČASTNÍKEM 
Zažijte tuto unikátní akci, která je ideálním 

prostředím pro sdílení zkušeností mezi rodinami 

a experty napříč všemi obory, které spojuje téma 

plánování bohatství a správa majetku. 

I když statistiky dokazují, že největší hrozbou pro 

rodinný majetek jsou členové další generace, 

pokrok rodin v plánování nástupnictví nebo v 

gramotnosti jednotlivých členů rodiny je pomalý a 

opakovaně se dopouštějí již známých chyb. Tato 

jedinečná akce má za cíl to změnit. 

 TÉMA  
 SPRÁVA RODINNÉHO MAJETKU 

19 
LISTOPAD 2019 
10:00 – 19:00 

 GRANDIOR HOTEL 

PRAGUE Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 

„ 
OPĚT ZA ÚČASTI 

 
zahraničních expertů a   

známých osobností 

 

PŘÍSTUP K BONITNÍ KOMUNITĚ 

 SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ 

 NETWORKING 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DEN         11 ŘEČNÍKŮ           120 ÚČASTNÍKŮ 

 

PROGRAM 

1. ČÁST       10:00 - 12:00 hod. 

 

2. ČÁST       13:00 - 15:00 hod. 

 

- Rizika při správě rodinného majetku 

- Základní prvky a strategie pro zachování, řízení 

a růst rodinného bohatství 

- Přístup dynastických rodin ke správě a 

zachování rodinného bohatství 

- Panelová diskuze mezi řečníky 1. bloku a 

účastníky 

- Jak pracovat s klienty, aby dosáhli hladké 

správy rodinného majetku a přechodu bohatství 

mezi generacemi? 

- Svěřenský fond a jeho praktická role ve 

strategii ochrany a správy rodinného majetku 

- Význam rodinné ústavy v konceptu plánování 

nástupnictví 

- Family office a jeho využití při správě rodinného 

majetku v praxi 

- Panelová diskuze mezi řečníky 2. bloku a 

účastníky 

3. ČÁST       15:30 - 17:30 hod. 

 

NETWORKING  17:30 hod. 

 

- Role a odpovědnost správce  majetku ve 

21.století 

- Alokace majetku nejbohatších lidí a zákonitosti 

úspěšné investiční strategie 

- Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti z 

pohledu ekonoma 

- Panelová diskuze mezi řečníky 3. bloku a 

účastníky 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KONFERENCI 

I v dnešní turbulentní době zůstává rodina 

stále důležitou společenskou jednotkou. I 

když moderní ekonomika přináší řadu 

výzev a rizik spojených se správou 

rodinného majetku, je překvapivé, že 90% 

ztrát rodinného bohatství je přičítáno 

vnitřním konfliktům v rodině nebo 

chybnému chování jednotlivých členů nežli 

vnějším tržním okolnostem. 

 

Ačkoliv statistiky dokazují, že největší 

hrozbou pro rodinný majetek jsou členové 

další generace, pokrok rodin v plánování 

nástupnictví nebo v gramotnosti 

jednotlivých členů rodiny je pomalý a 

opakovaně se dopouštějí již známých chyb. 

 

Tato jedinečná akce vám pomůže objevit 

různé prvky pro správu rodinného majetku, 

rozvíjet vaše schopnosti, být jistější a lépe 

připraveni na odpovědnost související se 

správou rodinného majetku. 

 

ŘEČNÍCI MINULÝCH ROČNÍKŮ 

NA TWM UŽ VYSTOUPILI 

  Martin R. Liebi - Edmond de Rothschild 

 Adam Hexner - Legislativní odbor MS ČR 

 Christoph Gassner - Audina Treuhand AG 

 Lukáš Vácha - Conseq Investment Management 

 Michal Horáček - Textař, Básník, Publicista 

 David Krajíček - Poradce rodinných firem 

 Jan van Bueren - FO Switzerland Services 

 Luboš Tichý - Centrum právní komparastiky 

 Thomas Ming - FO Switzerland Services 

 Dominik Fojtů – TSP Legal 

 William Swadling – University of Oxford 

 Pavel Kolář – KSPS ČR 

 Peter Kováčik – Svěřenská správa  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK PROBÍHAL MINULÝ ROČNÍK 2018? 

Zobrazit galerii Spustit video 

ROZMÍSTĚNÍ 
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Web konference 

INFORMACE 

Pořadatelem a odborným garantem 

konference TRUST & WEALTH MANAGEMENT 

2019 je nezisková organizace Komora 

svěřenských poradců a správců České 

republiky, z.s. (KSPS ČR). Tato profesní 

organizace byla založena na podporu 

trustového průmyslu a všech pracovníků 

působících v oboru svěřenských fondů. 

Organizaci konference zajišťuje společnost 

Svěřenská správa s.r.o. 

KONTAKT 

 
Eva Ulrichová 

Prodej vstupenek na TWM 2019 

+420 733 522 255 

eva.ulrichova@kspscr.cz 

www.kspscr.cz 

 

 

www.konference2019.kspscr.cz 
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