
7 smluv s pobočkou – jejich názvy a číslovačka okresů 

 

Smlouvy pro provozovatelskou firmu (třeba účetní firmu, v malé franchise s 

franchisantkou Druţstva investorů) 1.kanceláře (1.administrativního apartmánu). 

____________________________________________ 

 

SMLOUVA 1 - Na koordinaci lidí a dohled na jejich práci ve vlastní kanceláři 

SMLOUVA zde: http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/id25534/25534.pdf 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o. 

(protoţe inkasuje trţby od projektantů, kteří berou investiční peníze na projektovou 

dokumetnaci a platí 10% z vybraných peněz). A Svěřenecký fond zvoleného 

zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o. bere i další podíly, podíly za reality 

(podíly schválené u notáře) a rozděluje je podle pravidel. 

s kým: s franchisantkou kanceláře 

____________________________________________ 

SMLOUVA 2 - Na vedlejší příjmy z obchodních výsledků práce lidí pod sebou 

(tipařská jen na provize ve struktuře obchodní sítě) 

SMLOUVA zde: http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/id25539/25539.pdf 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o. 

(protoţe bere trţby za rralitní činnost a trţby za provize za hypoteční úvěry, i za 

přefinancování hypoték). A Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační 

společnosti, s.r.o. bere i podíly za reality a rozděluje je podle pravidel. 

s kým: s franchisantem kanceláře 

____________________________________________ 

SMLOUVA 3 - Na obchodní zastoupení – na prodej franchisy za 150.000,- Kč 

stavebním firmám, na domlouvání zakladatele SF, aby investoval 150.000,- Kč, a 

aby ještě pomáhal shánět stavební firmu, která aby investovala také 150.000,- Kč a 

měla zakázku za 10 mil. Kč, hospodaření na společný franchisový účet 50/50 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o., ale 

vznikne franchisový účet, pro nás pro oba, a cca 80% budou výdaje podle tabulky, a 

10% pro Druţstvo investorů s dohledovou organizací a 10% napůl pro nás a 

franchisora (tedy kaţdý 5%). 

s kým: s franchisantem kanceláře 



____________________________________________ 

SMLOUVA 4 - Na obchodní zastoupení - na provádění činnosti rekvalifikačních 

kurzů pro pracovní úřady a prodej Zelených karet v malé franchise, klientům na 

byty, na příjmy z lidí pod sebou na sníţení výdajů s hypoteční splátkou, hospodaření 

na společný franchisový účet 50/50 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o., trţby 

na franchisový účet, pro nás pro oba, a cca 80% budou výdaje podle tabulky, a 10% 

pro Druţstvo investorů s dohledovou organizací a 10% napůl pro nás a franchisora 

(tedy kaţdý 5%). 

s kým: s franchisantkou kanceláře 

____________________________________________ 

SMLOUVA 5 - Na zprostředkovávání stavebních firem na Velkou franchisu, 

hospodaření na společný franchisový účet50/50 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o., ale na 

franchisový účet, pro nás pro oba, a cca 50/50, takţe oba 25.000 Kč na kanceláře, 

25.000 Kč na operátorky a 25.000 Kč na inţenýring, projektové podklady a 

koordinaci. Stavební firmě se slibuje 1,0 mil.Kč a jednotlivcům, kdyţ dají 150.000 Kč, 

tak se slibuje jen polovina, tedy 500.000 Kč, kdyţ dají 150.000 Kč. A ty mohou dát z 

půjčky ze stavebního spoření, a to je bude stát jen 3.000 Kč. A ze 3.000 Kč udělat 

500.000 Kč, to je dobrý obchod. 

s kým: s franchisantkou kanceláře 

____________________________________________ 

SMLOUVA 6 - Budoucí smlouva na Velkou kancelářskou franchisu - přes 

zaloţení vlastního Svěřeneckého fondu, z ní pak stanovy sdruţení dvou právnických 

osob podle bývalého § 20 a násl. občanského zákoníku, na činnost callcentrum, 

reality, zprostředkování financí a development a software pro zaměstnávání lidí z 

pracovních úřadů ČR i Německa. Jedná se o spojení aplikace pro telefonního 

operátora, který můţe volat i z domova, musí mít jen notebok a wi-fi a spojení se 

skriptem na roboty na peníze (aktivního volání a nabízení investoce do robotů na 

peníze). Prodej přináší odměny, z nichţ část má operátor nebo operátorka, a část 

my. 50% pro callcentrum a operátoy a na na databáze, 30% na náklady s 

administrativní obsluhou klienta, na poštovné balík do ruky, na koupi flash-ky, atd. A 

10% pro Druţstvo investorů s dohledovou organizací a 10% napůl pro nás a 

franchisora (tedy kaţdý 2,5%). 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o. 

s kým: s Novým SRO., které se bude muset koupit. A budou tam 3 jednatelky. A za 

S.R.O. uzavírají Velkou kancelářskou franchisu, podle starého § 20 a násl. 



občanského zákoníku, tedy sdruţení dvou právnických osob (zákon byl zrušen, ale 

platí pro ty subjekty, které v době jeho platnosti sdruţení uzavřeli, nahrazeno 

Svěřeneckým fondem, který můţe zaloţit 1 člověk), budoucí smlouva jsou vlastně 

stanovy budoucího sdruţení a sdruţení bude mát 2 podpisy k hospodaření s penězi. 

Jedna strana budou 2 jednatelky ze 3 jednatelek a druhá strana budou 2 

představitelé ze 3 Druţstva investorů. Nové S.R.O. bude v majetku Druţstva 

investorů, které bude jediným 100% vlastníkem. Nové SRO bude mít ve zřizovacích 

listinách také Bílou knihu infoburzy , jako pravidla, a také bude mát vlastní plachtu ID 

ček a vlastní obchodní síť. Tedy lid= budou moci být nahoře uţ ve svou multilevelech 

a prát dvoje peníze. A lidi na práci, ty budou buď v obchodní síti Druţstva investorů a 

nebo v obchodní síti nového SRO. Nové SRO bude z poloviny ve franchise s Novým 

Druţstvem investorů Horní Počernice, a Nové S.R.O. je tak zdrojem pasivních příjmů 

pro aţ 12 klientů na byty (po 4 Zelených kartách kaţdý). 

____________________________________________ 

SMLOUVA 7 - Mandátní smlouva na činnost koordinace a účetnictví pro Nové 

družstvo (klienti na byty musí mít druţstvo SVJ na správu), na odměnu 150.000 Kč 

na kancelář, z další akce 12 bytů, a o hospodaření sama na sebe a pro sebe 

(objednávání u callcentra činnost dotazníky a pak těm klientům, co budou mít zájem 

o zhodnocení peněz, volat skript na svěřenský fond, s investcí 10.000 Kč). 

kdo: Svěřenecký fond zvoleného zakladatele a Konzultační společnosti, s.r.o. - 

(protoţe má na sobě developerský rozpočet) 

s kym: 

nebo s franchisanfranchisantem kanceláře 

 

Číslovačka okresů 

 

PRAHA 

01 - Praha1  

02 - Praha2  

03 - Praha 3  

04 - Praha 4  

05 - Praha 5  

06 - Praha 6  

07 - Praha 7  

08 - Praha 8  

09 - Praha 9  



10 - Praha 10 

 

STŘEDOČESKÝ 

11 – Benešov 

12 -  Beroun 

13 – Kladno 

14 – Kolín 

15 – Kutná Hora 

16 – Mělník 

17 – Mladá Boleslav 

18 – Nymburk 

19 – Praha-východ 

20 – Praha – západ 

21 – Příbram 

22 – Rakovník 

 

JIHOČESKÝ  

23 – České Budějovice  

24 – Český Krumlov 

25 – Jindřichův Hradec 

26 – Písek 

27 – Prachatice 

28– Strakonice 

29 – Tábor 

 

PLZEŇSKÝ 

30 – Domaţlice 



31 – Klatovy 

32 – Plzeň 

33 – Rokycany 

34 – Tachov 

 

KAROVARSKÝ 

35 – Cheb 

36 – Karlovy Vary 

37 – Sokolov 

 

 

ÚSTECKÝ KRAJ 

38 – Chomutov 

39 – Děčín 

40 – Litoměřice 

41 – Louny 

42 – Most 

43 – Teplice 

44 – Ústí nad Labem 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

45 – Česká Lípa 

46 – Jablonec 

47 – Liberec 

48 – Semily 

 



 

 

KRÁLOVÉHRADECKY KRAJ 

49 – Hradec Králové  

50 – Jičín 

51 – Náchod 

52 – Rychnov nad Kněţnou 

53 – Trutnov  

 

PARDUBICKÝ  

54 – Chrudim 

55 – Pardubice 

56 – Svitavy 

57 – Ústí nad Orlicí 

 

VYSOČINA 

58 – Havlíčkův Brod 

59 – Jihlava  

60 – Pelhřimov 

61 – Třebíč 

62 – Ţďár nad Sázavou 

 

JIHOMORAVSKÝ 

63 – Brno 

64 – Blansko 

65 – Břeclav 

66 – Hodonín 



67 – Vyškov 

68 – Znojmo 

 

OLOMOUCKÝ 

69 – Jeseník 

70 – Olomouc 

71 – Přerov 

72 – Prostějov 

73 – Šumperk 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ 

74 – Bruntál 

75 – Frýdek-Místek 

76-  Karviná 

77 – Nový Jičín 

78 – Opava 

79 – Ostrava 

 

ZLÍNSKÝ 

80 – Kroměříţ 

81 – Uherské Hradiště 

82 – Vsetín 

83 – Zlín 

 

JINÉ ZEMĚ 

02-19-00 – Slovensko 

02-19-01 – Bratislavská kraj 



02-19-02 – Trnavský kraj 

02-19-03 – Trenčianský kraj 

02-19-04 – Nitranský kraj 

02-19-05 – Ţilinský kraj 

02-19-06 – Banskobystrický kraj 

02-19-07 – Prešovský 

02-19-08 – Košický 

 

90 – Jiné země EU 

91 – Německo 

92 – Rakousko 

93 – Francie 

94 – Itálie 

95 – Španělsko 

96 – Anglie 

97 – Itálie 

97 – Nizozemsko 

98 – Belgie 

99 – Švýcarsko 

 

 

 

 

 

 


