
 co to je svěřenský fond a jak funguje
 výhody odděleného a nezávislého vlastnictví 
vyčleněného majetku

 stručný proces založení svěřenského fondu
 jak je svěřenský fond spravován  
a kdo na jeho správu dohlíží

 jak a komu může být ze svěřenského fondu plněno
 základní typy svěřenských fondů (obchodní, zajišťovací, 
investiční, rodinný)

 možnosti praktického využití svěřenského fondu
 využití svěřenského fondu v době krize
 finanční nástroje správy svěřenského fondu

Přednášející:
Mgr. Radovan Blažek, je ředitelem Premium Services společnosti Swiss Life. Již 15 let se věnuje správě majetku a financí bonitní klientely 
a vlastníkům rodinných firem. Ve své práci se specializuje především na ochranu majetku, jeho strukturování s cílem eliminace rizik a jeho další 
efektivní rozvoj. Od roku 2014 je také svěřenským správcem významného rodinného svěřenského fondu na území ČR.

JUDr. Markéta Flanderková, Ph.D., je senior konzultantem společnosti CCS PREMIUM TRUST a.s., a zároveň partnerem a advokátem 
v  CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář. Má bohaté zkušenosti se zakládáním svěřenských fondů, nadačních fondů a jiných 
struktur, včetně souvisejícího komplexního poradenství klientům. V rámci své advokátní praxe se dále zaměřuje na korporátní agendu a corporate 
governance, přičemž tyto zkušenosti uplatňuje při zakládání a správném nastavení fungování majetkových struktur. Současně se věnuje i pedagogické 
a publikační činnosti a pravidelně vystupuje na odborných konferencích.

Pozvánka na odborný seminář na téma Efektivní správa 
rodinného majetku prostřednictvím svěřenských fondů
28. března 2023, od 9.30 hodin, prostory Hotelu Davídek, Horská 140, Trutnov

Swiss Life Select a CCS Premium Trust ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje  
Vás zvou na odborný seminář na téma: 

Efektivní správa rodinného majetku prostřednictvím svěřenských fondů

Program:
9.00 prezence, snídaně 11.30 individuální dotazy 
9.30 program semináře 12.00 obědový raut

Seminář na téma svěřenské fondy Vám přiblíží následující:

Fincentrum & Swiss Life Select a. s., IBC, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 
+420 800 80 40 30, info@swisslifeselect.cz, www.swisslifeselect.cz, IČO: 24260444, zápis v OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18458


