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Doporučované ﬁrmy - stavebnictví

Domluvené provize a slevy pro Vás
FIRMY (hotely) VÁM DAJÍ SLEVY+PROVIZE, KDYŽ DOPORUČÍTE SAMI SEBE (emailem)
FIRMY (hotely) VÁM DAJÍ PROVIZE. SLEVY JSOU URČENY PRO VÁMI DOPORUČENÉ KLIENTY
1. Při Vašem uskutečněném pobytu máte nárok na slevu a provizi
(v součtu).
2. Máte právo na provizi v případě,
že komukoli doporučíte pobyt na
doporučovaných hotelech.

8. Po vystavení kartičky (kupónu) se
slevou musíte napsat email nebo zavolat
UBYTOVACÍMU ZAŘÍZENÍ a taky nám
(např. kopie emailu) na target@
mistral.cz nebo na tel: 222 135 175,
222 135 178 jméno toho, kdo (a kdy)
pobyt uskuteční (pro evidenci nároku
na Váš honorář).

3. Máte nárok na provizi, pokud Vámi
doporučení klienti pobyt realizují
a zaplatí.

9. Máte právo si u nás vše překontrolovat
(uzavřené smlouvy s hotely).

4. Máte právo svým známým tuto možnost
sdělit emailem, poštou, inzercí apod.

10. Máte povinnost uvádět své
PŘIDĚLENÉ ČÍSLO.

5. Máte právo udělit slevu vystavením
na libovolnou kartičku (vystavit kupón
na slevu) s uvedením, komu jste slevu
udělili, výši dojednané slevy, že „Vystavil a uvedete svoje jméno (nebo
svoje číslo) (pokud chcete vystupovat pod číslem, tak si o číslo nám zavolejte, nebo si o číslo nám napište na
target@mistral.cz).
6. Máte právo s ubytovacím zařízením
dojednat konkrétní podrobnosti pobytu,
volné termíny, kapacity, menu apod.
7. Máte právo organizovat skupinové
pobyty pro své ﬁrmy, pro své známé či
pro sousedy
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VZOR KUPONU NA PROVIZI+SLEVU
(kopírování povoleno)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

VZOR KUPONU NA SLEVU
(kopírování povoleno)

KUPÓN NA SLEVU
Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

MÍSTO ŠETŘENÍ - BYDLENÍ !!!
DŮM 6+2 - dvougenerační

CENA 2,9 mil. Kč

STAČÍ SE NÁS ZEPTAT, JAK NA TO...
Praha 4
Gabriela Urbaśová DiS - mobil: 776 236 780
tel: 222 135 175; 222 135 178
Antala Staška 30 (Target Research and Consulting)
target@mistral.cz
Praha 1
Věra Svobodová - tel: 732 818 634
Praha 4
Ing. Kamil Štěpánek - tel: 777 244 272
Starochodovská 1359/76 (Reality21)
Praha 7
Petr Bednář - tel: 603 838 990; 233 376 615
Šmeralova 31 (A-A West End Realities)
Kladno
Ing. Jaroslava Bláhová - tel: 604 207 021

NA SPLÁTKY I ZA HOTOVÉ !!!
Ing. Václav Ženíšek - tel: 737 320 764

splátky do 15 640 Kč/měs.
JE LEPŠÍ BYDLET A PAK SPLÁCET !!!
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Výstavba rodinných domů

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
POPIS LOKALITY
Nedaleko Roztok, severozápadně od
Prahy se nachází obec Velké Přílepy.
Co do občanské vybavenosti se Velké
Přílepy hravě vyrovnají městským
částem na okraji Prahy. Dopravní spojení
s metropolí je zajištěno autobusy MHD
ke stanici metra Dejvická. Odtud se už
každý snadno dostane do centra, nebo
jiných částí Prahy.
Nový obytný soubor vyrůstá ve svahu na
jižním okraji obce. Postupem času tak
nad obcí vznikne nová čtvrť tvořena
řadovými rodinnými domy. Celá lokalita
poskytne novým majitelům zdravé
a klidné bydlení v zeleni, v oddělené
lokalitě zaručující klid a soukromí.
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
vodovod, kanalizace, plyn, elektro
a telefon
OBČANSKÁ VYBAVENOST:
mateřská školka, základní škola,
obchody, restaurace, sportovní areál,
pošta, zdravotní středisko
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
autobus MHD na metro Dejvická
VZDÁLENOST DO CENTRA:
cca 20 min.
TERMÍN DOKONČENÍ:
12/2004
POPIS DOMKU
PODSKLEPENÝ ŘADOVÝ RD 5+1:
podlahová plocha: 205 m2
garáž:
výměra parcely: 220 m2
zastavěná plocha: 80 m2

SOKL:
plech, pozink.
PODLAHY:
v obytných místnostech, na schodišti
a v komeře koberec bez soklu, betonový
povrch
VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:
dvouvrstvé, štukované, zrnitost 1 mm

KONSTRUKCE STROPNÍ:
monolytické železobetonové, nebo panel
SCHODIŠTĚ:
Železobetonová konstrukce
s kobercovou krytinou a ocelovým
zábradlím a dřevěným madlem
KONSTRUKCE STŘECHY:
dřevěný krov, tesařský, vázaný
STŘEŠNÍ KRYTINA:
betonové tašky
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE:
žlaby, svody a úžlabí
z pozinkovaného plechu.
VCHODOVÉ DVEŘE:
Dřevěné, palubkové, v barvě bílé
s kováním včetně zámku do dřevěné
zárubně v ceně do 5.000,-Kč

VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN:
hladké štuky, fasádní barva bílá
MALBY:
bílá barva, Primalex
KOUPELNY A WC:
WC kombi bílé v ceně do 2 300,-Kč/
ks, umyvadlo bílé v ceně do 650,Kč/ks, vana akrylátová bílá v ceně
do 3 000,-Kč/ks, baterie pákové
v ceně do 1 300,-Kč/ks (bez baterie
kuchyňské)
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV:
m ě d ě n é r o z v o d y, p l y n o v ý k o t e l
kombinovaný s ohřevem TUV v ceně
do 27000,- Kč, bojler, prostorový
termostat v obývacím pokoji, desková
topná tělesa
VODOINSTALACE:
plastové rozvody, vodoměrná sestava
v objektu

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE:
plastové, bílé s tepelně izolačním
dvojsklem a pravoúhlým meziokenním
rastrem, vnitřní parapety u oken
s povrchovou úpravou lamino, vnější
parapety - pozinkovaný plech
STŘEŠNÍ OKNA:
VELUX, dřevěná s tepelně izolačním
dvojsklem VELUX

ZÁKLADY:
základové pasy z betonu
základová deska – betonová deska,
hydroizolace, protiradonová bariéra

GARÁŽOVÁ VRATA:
plechová, sklopná, bílá, ručně ovládaná
do 11 000,-Kč

ZDIVO A PŘÍČKY:
zdivo pálené, termobloky,
obvodové zdi tl. 36,5 cm
příčky zděné

VNITŘNÍ DVEŘE:
dřevěné, plné nebo 2/3 prosklené,
včetně kování do ocelových zárubní
v ceně do 1300,-Kč/ks
DLAŽBY:
keramické dlaždice se soklem 5 cm v ceně
do 250,-Kč/m2 v kuchyni, koupelně, WC a
vstupní části za hlavními dveřmi
OBKLADY (vnitřní):
keram. glazované obkladačky
v koupelně do výšky 1,8 m, na WC cca
1 m2 za umyvadlem v ceně do 250,-Kč/m2

KANALIZACE:
potrubí z trubek PVC
SILNOPROUD:
měděné vodiče pod omítkou, vypínače
a zásuvky bílé
SLABOPROUD:
telefon - rozvodnice na fasádě,
vytrubkování do obývacího pokoje
televize - vytrubkování do obývacího
pokoje, zvonek u vchodových dveří
vytrubkován do obývacího pokoje
Infolinka:
220 400 133; 737 320 764

Výstavba rodinných domů

15 000 Kč

za sehnání klienta
a doporučení e-mailem

doporučíte osobně,
dáte kupón a pošlete e-mail
ﬁrmě a v kopii nám!!!

+ v prostoru půdy možnost dalšího velkého pokoje
PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO:
dvě řady zatravňovacích dlaždic
š. 0,6 m
OKAPOVÝ CHODNÍK:
betonové dlaždice 500/500 mm do
pískového lože

PLATEBNÍ PODMÍNKY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY:
přístupový chodník ze zámkové dlažby
VNĚJŠÍ TERASA:
Betonový povrch (příprava pro konečnou
úpravu objednatelem)

3. splátka
15% z celkové ceny díla
při dokončení stropu v suterénu

GARÁŽ:
betonový povrch

4. splátka
20% z celkové ceny díla
při dokončení krovu a krytin

VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ:
betonový povrch
STANDARDNÍ PROVEDENÍ
NEZAHRNUJE:
- kuchyňskou linku
- oplocení
- svítidla
- interiérové vybavení
NADSTANDARDNÍ ÚPRAVY:
- sjednávají se individuálně
- v případě hypotečního ﬁnancování se
sjednávají předem

SEZNAM PŘÍLOH K NÁVRHU NA
UZAVŘENÍ SMLOUVY O ÚVĚRU PRO
FYZICKÉ OSOBY

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ:
1. splátka
15% z celkové ceny díla
při podpisu smlouvy o dílo
2. splátka
15% z celkové ceny díla
při dokončení stropu v suterénu

HRUBÉ TERÉN. ÚPRAVY OKOLÍ DOMU:
cca 2 m od obvodu domu

Při sjednávání ﬁnancování s hypotečním
úvěrem se celkovou cenou díla rozumí
cena stavby s 5% DPH.

5. splátka
15% z celkové ceny díla
při dokončení hrubé stavby s okny
a hrubém rozvodu instalací
6. splátka
15% z celkové ceny díla
při dokončení betonových podlah
a vnitřních omítek
7. splátka
5% z celkové ceny díla
při předání a převzetí stavby
*) celkovou cenou díla se rozumí cena
stavby bez DPH

•
•
•
•
•

aktuální výpis z KN
nabývací titul k nemovitosti
odhad budoucí nemovitosti
doložení vlastních prostředků
doklady umožňující doložení výdajů

(úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, směnky)

• rozhodnutí soudu nebo notářský zápis
o zúžení SJM
• potvrzení o výši pracovního příjmu
• doložení ostatních vykazovaných příjmů
U PODNIKATELE:
• například ŽL
• přiznání k dani z příjmu za poslední
dvě zdaňovací období
• úvěrové smlouvy, ručitelské závazky,
doložení řádného splacení úvěru
PODKLADY K NEMOVITOSTI
• stavební povolení
• smlouva o dílo (smlouva o výstavbě)
/uvedení cen s vyčíslením DPH/
• projektovou dokumentaci stavby,
technickou zprávu, situaci, půdorysy,
řezy, harmonogram stavby, sestavení
rozpočtových nákladů stavby
• doklad o zaplacení již provedených
stavebních prací

PROHLÍDKY A FINANČNÍ MODELY ZAJIŠTĚNY: tel: 220 400 133; 737 320 764, zenisek@blahasro.cz, www.blahasro.cz
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Harmonogram výstavby - vzorové provedení

Doporučované ﬁrmy - stavebnictví
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Doporučované ﬁrmy - stavebnictví

Seznam příloh k návrhu na uzavření smlouvy o úvěru
I. Podklady vyžadované obecně
1. Aktuální výpis z katastru nemovitostí
a snímek katastrální mapy.
Geometrický plán (pouze v případě,
kdy stavba dosud nebyla zapsána do
katastru nemovitostí).
2. Nabývací titul k nemovitosti (např.
kupní smlouva, darovací smlouva,
usnesení dědictví).
3. Jedno vyhotovení odhadu aktuálního
stavu nemovitosti, zpracované dle
metodiky banky ORIGINÁL
4. Doložení vlastních finančních
prostředků
vztahujících
se
k investičnímu záměru
5. Doklady umožňující doložení výdajů a
závazků klienta (např. úvěrové smlouvy,
ručitelské závazky, směnky, rozhodnutí
soudů).
II. Další vyžadované podklady
1. V případě zúžení rozsahu společného
jmění manželů (SJM) rozhodnutí soudu
nebo notářský zápis o zúžení SJM.
2. U majetkových podílů klienta
převyšujících 50% majetku společnosti
vlastněné klientem, ze které klient
vykazuje příjem ve výši 50% a více jeho
celkových příjmů je třeba za společnost
doložit přiznání k dani z příjmu za
poslední 2 roky včetně výkazů a komentář
k závazkům společnosti.
III. Podklady vyžadované v
souvislosti s prokazováním
příjmu
1. Potvrzení o výši pracovního příjmu.
Toto potvrzení nesmí být v okamžiku
předání žádosti bance starší 60-ti dnů
(formulář banky) ORIGINÁL
2. V případě prokazování příjmůpodílů na hospodářském výsledku
společnosti doložit společenskou
smlouvu, zápis z valné hromady
o rozdělení zisku a doklad
o převedení zisku po zdanění klientovi
3. V případě prokazování příjmů
z pronájmu musí být doložena
i příslušná nájemní smlouva nebo
smlouva o smlouvě budoucí nájemní.
Vlastnictví pronajímané nemovitosti
musí být doloženo výpisem z katastru
nemovitostí. Je-li dokládán příjem z
podnájmu, musí být doložen souhlas
majitele nemovitosti s podnájmem.
4. Doložení ostatních příjmů
IV. Podklady vyžadované u
klienta - podnikatele
1. Oprávnění k podnikání (např. ŽL,
koncesní listina, úředně ověřený doklad
příslušné odborné stavovské komory,
popřípadě ministerstva, potvrzení o
zápisu samostatně hosp. rolníka a.p.

2. Přiznání k dani z příjmu za
poslední dvě zdaňovací období
(u klientů s podvojným účetnictvím
včetně všech příloh) a doklad o
zaplacení daně (po 31.3. lze nahradit
potvrzením o bezdlužnosti od FÚ)
3. Úvěrové smlouvy a doklady
o zajištění poskytnutých úvěrů, např.
ručitelského závazku, či závazku
vyplývajícího ze směnky, doložení
řádného splácení úvěru (např. výpisy z
běžného účtu)
V. Podklady vyžadované v
souvislosti s koupí nemovitosti
1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě,
která bude obsahovat v textu nebo
jako přílohu návrh kupní smlouvy
nebo Kupní smlouva sepsaná formou
notářského zápisu, advokátem
nebo smlouva s ověřenými podpisy.
Pokud je kupní smlouva opatřena
doložkou o vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí, nejsou
u předložené kopie vyžadovány ověřené
podpisy smluvních stran. Též u smlouvy
o smlouvě budoucí kupní banka
nevyžaduje ověřené podpisy (jen v
případě čerpání na základě SSBK).
2. U koupi stavebního pozemku
doložení, že pozemek je regulačním
plánem či územním rozhodnutím určen
k zastavění (např. územní rozhodnutí,
stavební povolení).
VI. Podklady vyžadované v
souvislosti s výstavbou,
rekonstrukcí nemovitosti
1. Stavební povolení (s doložkou
nabytí právní moci), nebo doklad
o ohlášení stavebních prací.
U ostatních prací (drobné opravy)
stanovisko technika banky.
2. Smlouva o dílo, příp. smlouva
o budoucí smlouvě o dílo, nebo
smlouva o výstavbě (v případě
staveb realizovaných dodavatelským
způsobem) nebo rozpis prováděných
prací u staveb realizovaných
svépomocí. Ceny jsou uvedeny
s vyčíslením částky daně z přidané
hodnoty (DPH).
3. Projektovou dokumentaci stavby, a
to zejména technickou zprávu, situaci,
půdorysy, řezy. Harmonogram stavby,
sestavení rozpočtových nákladů stavby.
4. Doklad o zaplacení již provedených
stavebních pracích, např. výpisy z
účtů.
VII. Podklady vyžadované v
souvislosti s vypořádáním úvěru,
půjčky
1. Smlouva o úvěru nebo půjčce, která
má být refinancována včetně výpisů

z účtu, ze kterého je úvěr splácen.
U půjček poskytnutých jiným subjektem
než bankou je vyžadován rovněž doklad
o převodu finančních prostředků
(doložení účelovosti)

------------------------------------------Doklady se předkládají bance
v originálu a jedné neověřené
kopii. Pracovník banky ověří kopii
dle originálu. Bance zůstává
kopie. V originálu se předkládá jen
vyhotovení odhadu nemovitosti
a potvrzení o výši příjmu. Banka
si vyhrazuje právo vyžádat si další
nebo dodatečné doklady potřebné
k posouzení úvěrového obchodu.

Finanční konzultant

Věra Svobodová
modely financování
návrhy možností
osobní pomoc s využitím kontaktů

zajištění odhadů, znalců,
hypotečních úvěrů, stavebního spoření, pojištění,
kapitálových investic

 732

818 634

bezplatný servis pro zájemce o bydlení

Výhody ﬁnančních konzultantů:
• možnost plánování schůzek
a odbourání zbytečného čekání
• individuální přístup a jeden kontakt
v bance (telefon, e-mail)
• proaktivní, kvaliﬁkované a diskrétní
řešení Vašich potřeb (osobní schůzka
u Vás nebo dle dohody)
Služby ﬁnančního konzultanta jsou
pro Vás bezplatné.
Můžete řešit Vaše jakékoli drobnosti,
dotazy apod. prostřednictvím emailu, nebo telefonu či osobní
schůzky. Dále, pokud máte málo
času, lze se dohodnout i na návštěvě
ﬁnančního konzultanta u Vás. Aby byli
ﬁnanční konzultanti na jednání dobře
připraveni, můžete jim emailem poslat
popis problematiky či dotazy, které
potřebujete řešit. Zkrátíte tak lhůtu
řešení Vašich potřeb. Proti tomu Vás
zase informujeme o nových zajímavých
možnostech pro VIP klienty. Dovolíme
si Vás informovat také emailem, abyste
se mohli odpovědím věnovat až v době
pro Vás pohodlné.
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Progresivní ﬁnancování - rostoucí splátky
Typ splácení (zajištění)

Údaje o úvěru
Výše úvěru

2 000 000

Anuitní (výše úvěru do 70% ZH vč.)

5,95

Anuitní (výše úvěru do 85% ZH vč.)

20

Anuitní (výše úvěru nad 85% ZH)

Úroková sazba %
Doba (roky)
Typ úrokové sazby

5 let ﬁx

x

Progresivní
Úroky + kapitálové životní pojištění

Splátky Hypotečního úvěru
Model
Doba (roky)

Další možnosti pro porovnání (pouze 20 let)

20

Měsíční splátka

5

10

15

20

10 976,-

10 976,-

Výsledná splátka

10 976,-

10 976,-

Potřebný příjem

25 750,-

25 750,-

Státní podpora

Podíl státní podpory na
měsíční splátce
Měsíční čisté příjmy žadatele

Měsíční výdaje žadatele
splátky půjček (včetně úroků)
pojistné za nemovitost

150,150,-

životní minimum
min. rezerva (100% splátky)

10 000,-

4. Žadatel

11 730,-

Měsíční příjem celkem

26 000,-

2 744,-

z toho max. výše úvěru*

2 036 478,-

živ. poj. (Kombinovaný prod.-HUFJ)

měsíční výdaje celkem

16 000,-

2. Žadatel
3. Žadatel

pojistky, výživné, leasing, st. spoření

správa úvěru

1. Žadatel

* bez podpor

14 774,-

250,-

Zůstatek příjmů

O nemovitosti
Investiční záměr

3 500 000,-

Ostatní zdroje

1 500 000,-

Min. zajištění požad. úvěru

2 860 000,-

POROVNÁNÍ ANUITNÍHO A PROGRESIVNÍHO SPLÁCENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU

Splátkový plán hypotečního úvěru
1 rok

10 976 Kč

6 rok

12 910 Kč

11 rok

15 186 Kč

16 rok

17 862 Kč

2 rok

11 338 Kč

7 rok

13 336 Kč

12 rok

15 687 Kč

17 rok

18 452 Kč

3 rok

11 712 Kč

8 rok

13 776 Kč

13 rok

16 205 Kč

18 rok

19 061 Kč

4 rok

12 099 Kč

9 rok

14 231 Kč

14 rok

16 739 Kč

19 rok

19 690 Kč

5 rok

12 498 Kč

10 rok

14 701 Kč

15 rok

17 292 Kč

20 rok

20 340 Kč

osobní konzultace : Věra Svobodová, tel: 732 818 634

Modely “na míru” - ﬁnanční poradenství
Typ splácení (zajištění)

Údaje o úvěru
Výše úvěru

3 500 000

Úroková sazba %

Anuitní (výše úvěru do 70% ZH vč.)

6,70

Doba (roky)

Anuitní (výše úvěru do 85% ZH vč.)

20

Typ úrokové sazby

x

Anuitní (výše úvěru nad 85% ZH)

5 let ﬁx

Progresivní
Úroky + kapitálové životní pojištění

Splátky Hypotečního úvěru
Model
Doba (roky)

Další možnosti pro porovnání

20

Měsíční splátka

5

26 509,-

10

68 810,-

40 099,-

15
30 875,-

20
26 509,-

Státní podpora
Výsledná splátka

26 509,-

68 810,-

40 099,-

30 875,-

26 509,-

Potřebný příjem

65 048,-

149 650,-

92 228,-

73 780,-

65 048,-

Podíl státní podpory na
měsíční splátce
Měsíční čisté příjmy žadatele

Měsíční výdaje žadatele
splátky půjček (včetně úroků)
pojistné za nemovitost

150,-

1. Žadatel

40 000,-

2. Žadatel

26 000,-

3. Žadatel

pojistky, výživné, leasing, st. spoření

správa úvěru

4. Žadatel

150,-

životní minimum

11 730,-

Měsíční příjem celkem

66 000,-

min. rezerva (100% splátky)

26 509,-

z toho max. výše úvěru*

3 562 873,-

živ. poj. (Kombinovaný prod.-HUFJ)

* bez podpor

měsíční výdaje celkem

38 539,-

952,-

Zůstatek příjmů

O nemovitosti
Investiční záměr

3 500 000,-

Min. zajištění požad. úvěru

3 500 000,-

Ostatní zdroje

Typ splácení (zajištění)

Údaje o úvěru
Výše úvěru

1 500 000

Úroková sazba %

Anuitní (výše úvěru do 70% ZH vč.)
Anuitní (výše úvěru do 85% ZH vč.)

20

Anuitní (výše úvěru nad 85% ZH)

Doba (roky)
Typ úrokové sazby

x

4,95
5 let ﬁx

Progresivní
Úroky + kapitálové životní pojištění

Splátky Hypotečního úvěru
Model

Další možnosti pro porovnání

Doba (roky)

20

5

10

15

20

Měsíční splátka

9 858,-

28 273,-

15 873,-

11 823,-

Výsledná splátka

9 858,-

28 273,-

15 873,-

11 823,-

9 858,-

Potřebný příjem

24 352,-

47 371,-

31 871,-

26 809,-

24 352,-

9 858,-

Státní podpora

Podíl státní podpory na
měsíční splátce
Měsíční čisté příjmy žadatele

Měsíční výdaje žadatele
splátky půjček (včetně úroků)
pojistné za nemovitost

150,150,-

životní minimum
min. rezerva (100% splátky)

10 000,-

4. Žadatel

11 730,-

Měsíční příjem celkem

26 000,-

2 464,-

z toho max. výše úvěru*

1 700 555,-

živ. poj. (Kombinovaný prod.-HUFJ)

měsíční výdaje celkem

16 000,-

2. Žadatel
3. Žadatel

pojistky, výživné, leasing, st. spoření

správa úvěru

1. Žadatel

* bez podpor

14 494,-

Zůstatek příjmů

1 648,-

O nemovitosti
Investiční záměr

3 500 000,-

Ostatní zdroje

2 000 000,-

Min. zajištění požad. úvěru

osobní konzultace : Věra Svobodová, tel: 732 818 634

2 145 000,-
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Vzor řízení ﬁrem (školení pro ředitele, managery, majitele a akcionáře)

VÝVOJ, INOVACE

DIRECTOR
(ředitel)
REKLAMA, NABÍDKY, MARKETING

SEKRETARIÁT, ÚČTÁRNA
POKLADNA, ASISTENTKY

PROJECT MANAGER
(produkční)

VÝROBA

OPERÁTOR, TRAFIC

OBCHOD

STŘEDISKO 1
MANAŽER VÝROBY

OBCHODNÍ ÚSEK
MANAGER OBCHODU

KLIENTI
ZÁJEMCI
TRH

ZÁSOBOVÁNÍ

Ředitel
- kontroluje dodržování systému
- schvaluje sestavu PLÁN k realizaci (pro PM
a výrobu závazný příkaz k realizaci)
- vyhodnocuje (z předložených podkladů)
efektivitu, produktivitu
- koncepčně se podílí na vývoji ﬁrmy a řeší
marketingové podněty (studuje nabídky)
- vyvíjí činnost k rozšiřování ﬁrmy (více za
kázek, vyšší výroba)
- průběžná denní kontrola stavu činností
(rozdíly proti plánu), rozhoduje operativní
řešení

- přebírá smlouvy od Obchodního úseku
(jejich součást je Sestava PLÁN)
- informuje Project managera o schválených
kontraktech
- vede souhrnný přehled sestav ROZDÍLŮ
(informuje průběžně PM a ředitele)

Project Manager
- na základě PŘEDBĚŽNÉHO ZADÁNÍ navrhuje
přesné zadání („projektant“)
- vede sestavu PLÁN – VÝKAZ – ROZDÍL
- je zodpovědný za sestavu PLÁN (info do
sestavy dostává od výroby)
- přebírá a dává požadavky obchodnímu
úseku
- přebírá a dává požadavky stavební výrobě
- přebírá a dává požadavky středisku
havarijních služeb
- přebírá požadavky a dává požadavky běžné
údržbě
- jedná se zákazníky (klienty)
- na základě schválené sestavy PLÁN
vydává pokyn k uzavření smlouvy (přijetí
objednávky)
- dává příkaz k realizaci kontraktu (po
uzavření smlouvy)
- kontroluje průběžně realizaci, přebírá
realizaci a předává obchodnímu managerovi
- odsouhlasuje platby podle sestavy PLÁN
/výše/ (a dojednaných platebních podmínek
v souladu se sestavou CASH FLOW PLÁN)

Manažer obchodu
- jedná s klientem a přebírá PŘEDBÉŽNÉ
ZADÁNÍ (nebo přesné zadání – projekt
včetně výkazu výměr)
- předává předběžné zadání Project manageru
- přebírá od Project managera návrh ﬁrmy
pro klienta
- připravuje obchodní vztah (smlouva,
objenávka)
- smlouvy předává Traﬁcovi
- přebírá dílo od Project Managera
- předává dílo klientům (zákazníkům)

Sekretariát, účtárna, pokladna, asistentky
- klasické úkony
- vede pro ředitele sestavu CASH FLOW
PLÁN, CASH FLOW VÝKAZ a sestavu CASH
FLOW ROZDÍL
Traﬁc, operátorky
- sledují příjem informací o realizaci do
sestavy VÝKAZ
- upozorňuje na chybějící údaje v sestavě
VÝKAZ
- telefonicky přijímá jako „záskok“ informaci
o realizaci a tu zapíše do sestavy VÝKAZ
- předává vzkazy těm, co nemají počítač
a od nich zpětně přebírá vzkazy a zapisuje
do systému

Manažer výroby
- je součinný při sestavování sestavy PLÁN
(rozpis činností, ceny, rozpočty, jednotliví
dodavatelé, časy, hodiny)
- je zodpovědný za realizaci výkonů podle
sestavy PLÁN tak, aby nedocházelo k rozdílům

KOMUNIKACE
Obchodní manager
- pořizuje a předává stručný zápis o všech
jednání s klientem (reeport, hlášení),
včetně počátečních i průběžných
požadavků
- pořizuje předává písemný pokyn pro
vyhotovení nabídky (sestava PLÁN) Project
manageru
- přebírá písemný pokyn pro uzavření
smlouvy od Project managera
- pořizuje a předává písemný pokyn pro
zahájení výroby
- přebírá písemný pokyn pro převzetí díla
- pořizuje a předává hlášení o předání díla
klientu (včetně pořízení předávacího
protokolu)
Project Manager
- přebírá pokyn o přípravě nabídky
(o vyhotovení sestavy PLÁN)
- pořizuje a předává sestavu PLÁN řediteli ke
schválení (v součinnosti s výrobou)
- přebírá pokyn ředitele k zahájení
obchodního případu
- pořizuje a vydává písemný pokyn
Obchodnímu manageru k uzavření smlouvy

Komunikuje se vydáváním pokynů v písemné
podobě a přebírání pokynů taktéž v písemné
podobě (to znamená, že ten, kdo pokyn
vydal, má potvrzeno, že jej předal)
Kdo nemá možnost provést písemný pokyn,
použije možnost OPERÁTORKY která v ten
okamžik provede písemný záznam za
dotyčného.
Operátorka provádí písemný záznam
o převzetí pokynu (pokud převzala pokyn
telefonickou, faxovou nebo emailovou
formou).
Operátorka provádí písemný záznam
o předání pokynu (pokud předala pokyn
telefonickou, faxovou nebo emailovou
formou).
U vzkazů (pokynů) se vede evidence
o převzetí pokynu osobou, které byl vzkaz
(pokyn) určen.
Aby nedošlo k tomu, že jsou vydávány
nesmyslné termíny, tak se předem mezi
zadavatelem pokynu a přejimatelem pokynu
vede diskuse ústně. Po ústním odsouhlasení
se provádí již zmíněný písemný pokyn
(formalita, ale archivovaná).
Pokud někdo náhodou dostane pokyn,
se kterým ústně nesouhlasil a nepotvrdí
jej, neprodleně informuje OPERÁTORKU,
která daný problém předává buď Project
manageru, nebo ŘEDITELI.
Písemné pokyny se plní bez nároku na jejich
dodatečnou úpravu. Je třeba k převzetí
pokynu přistupovat s maximální osobní
zodpovědností. Pokud někdo nesplní písemný
pokyn, plnění si zajistí NEPRODLENĚ na úkor
svého volna (zdarma).
JAKÉ JSOU VÝHODY:
Pokyny jsou archivovány a je JEDNOZNAČNĚ
dané, kdo a co po kom chtěl, v jaké podobě
a v jakém termínu.
Písemné pokyny a odpovědi na ně jsou
ZÁKLADNÍM KAMENEM komunikace ve
ﬁrmě a mají kolektivní charakter přehledu
a stavu ﬁrmy v různých oblastech (obchodní,
koordinační, výrobní, ﬁnanční).

Podrobné příkazní formuláře řeší certiﬁkace ISO 9000 - 14000

Kopírujte a vyplňujte pro sebe, své děti a svou rodinu

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
PROVIZE + SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Provize a slevy jsou pro Vás smluvně podloženy. Dotazy na tel. 222 135 175, 222 135 178, e-mail: target@mistral.cz
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Kopírujte a vyplňujte pro sebe, své děti a svou rodinu

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Provize a slevy jsou pro Vás smluvně podloženy. Dotazy na tel. 222 135 175, 222 135 178, e-mail: target@mistral.cz

Kopírujte a vyplňujte pro sebe, své děti a svou rodinu

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Firma:

......................................................

Firma:

......................................................

Jméno:

......................................................

Jméno:

......................................................

PROVIZE + SLEVA: ........ %

PROVIZE + SLEVA: ........ %

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

Vystavil (jméno/číslo.) ....................................

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Provize a slevy jsou pro Vás smluvně podloženy. Dotazy na tel. 222 135 175, 222 135 178, e-mail: target@mistral.cz
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Kopírujte a vyplňujte pro sebe, své děti a svou rodinu

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU

KUPÓN NA SLEVU

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Ubytovací zařízení: .......................................
Jméno účastníka pobytu: .................................
SLEVA z pobytu (vč. snídaně): ....... %
Pultová cena: ..........,- Kč
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Provize a slevy jsou pro Vás smluvně podloženy. Dotazy na tel. 222 135 175, 222 135 178, e-mail: target@mistral.cz

Sestavy PLÁN-VÝKAZ-ROZDÍL pro řízení ﬁrem (školení)
PLÁN - zakázkový list
v hodinách

v$

činnost

Po

objednávka

2

čištění

Út

St

Pá

8

nátěr
2

8

8

Suma

činnost

Po

2

objednávka

6

8

čištění

8

nátěr

1

1

faktura

1

19

TOTAL

8

faktura
TOTAL

Čt

Út

St

Čt

Pá

24

24

BUDETE STAVĚT?

6

Obraťte se na nás!

24
3

3

3

57

• Seženeme pozemek, který Vám
bude vyhovovat nebo byteček, který
Vám bude imponovat

Suma

• Zajistíme návrhy domů a
projektovou dokumentaci, na které
necháte oči

24
6

Suma

24

24

VÝKAZ - zakázkový list
v hodinách

v$

činnost

Po

objednávka

2

čištění

Út

St

Čt

8

nátěr

N

8

faktura
TOTAL

Pá

2

8

0

8

Suma

činnost

Po

2

objednávka

6

8

čištění

8

nátěr

1

1

faktura

1

19

TOTAL

Pá

Suma

Út

St

Čt

Pá

6
24

24
N

24

24
3

3

6

24

0

24

3

57

Út

St

Čt

Pá

Suma

ROZDÍL - zakázkový list
v hodinách

v$

činnost

Po

objednávka

0

čištění

Út

St

0

nátěr

8

faktura
TOTAL

Čt

0

0

8

činnost

Po

0

objednávka

0

0

čištění

0

nátěr

1

-1

0

faktura

-7

-1

0

TOTAL

-8

0
0

0
24

0

0

24

-24

• Seženeme územní rozhodnutí
a stavební povolení, nemusíte na
úřady, od toho jsme tady
• Zajistíme hypotéku, stavební
spoření, spotřební úvěry příp.
jiné ﬁnancování – půjdete jen pro
penízky
• Obstaráme rozpočty a provedeme
výběrová řízení

0

3

-3

0

-21

-3

0

ŘEDITELSKÁ SESTAVA PLÁN-VÝKAZ-ROZDÍL

• Vybereme vhodné dodavatele
staveb z doporučených, prověřených
a vyzkoušených firem, které mají
nezávisle ověřené reference
• Připravíme smlouvy, dopisy,
žádosti, protokoly

Ředitelská sestava rozdílů
v hodinách

v$

zakázka

Po

Út

St

Čt

Pá

Suma

1

0

2

0

3

zakázka

Po

Út

St

Čt

Pá

Suma

0

8

-7

-1

0

0

0

0

0

1

0

0

24

-21

-3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

-6

0

5

1

0

4

0

0

-18

15

3

0

TOTAL

0

0

2

-2

0

0

TOTAL

0

0

6

-6

0

0

Vyhodnocení:
Vyhodnocení ředitele - podklady připravuje asistentka (operátorka)
Zakázka č. 1

Zakázka č. 2
Zakázka č. 3
Zakázka č. 4

ztráta 1 člověka/den, ﬁrma nevydělala požadovaný 3 násobek
jeho platu,
ztráta činí $24 x 3 = $72
dle plánu
dle plánu
pracovník vyprodukoval více, než byl plán ﬁrmy
ztráta 0,- Kč
(pracovník si nemusel vybírat náhradní volno
a pokud by požadovanou produktivitu plnil i v další dny, tak
ﬁrma vydělá více)

Řízení ﬁrmy
Sestava PLÁN – VÝKAZ – ROZDÍL se využívá takto:
- jednotliví pracovníci si připraví PLÁN
- manager zkontroluje produktivitu a efektivnost
- pracovníci vykonají činnosti a napíšou VÝKAZ
- pracovníci zdůvodní případné rozdíly
- ředitel jen prohlíží rozdíly (nuly=vše podle plánu)

• Zaměříme baráček, byteček,
pozemky pro výstavbu – geometrické
plány
• Znalecké posudky, soudní a tržní
oceňování staveb
• Zařídíme přejímky a kolaudace a
hlavně všechny smlouvy a zápisy na
katastry
• Postavíme Vám Vaše bydlení

Posaďte se na kávu,
přijedeme za Vámi.
Nemusíte nikam běhat,
ušetříme Váš čas.
Teď nám zavolejte a těšte se
na klid a pohodu,
šetříte přeci čas a peníze.
Svěřte odbornosti odborníkům!
Korektní přístup a jednání
zajištěno!

ﬁrmy z INFOBURZY
dispečink:
222 135 175, 222 135 178
mobil: 776 236 780
e-mail: target@mistral.cz
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Investiční poradenství (školení)
SCHÉMA ÚČELOVÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRO BYTOVOU VÝSTAVBU
FINANČNÍ MODEL VÝSTAVBY

KONZULTAČNÍ FIRMA - Target Research and Consulting

INVESTORSKÁ
ČINNOST

PROJEKTY
POZEMEK

REALITNÍ
ČINNOST

ZÁJEMCI

FINANČNÍ
ČINNOST

BANKA 1

režie
STAVEBNÍ SPOŘENÍ,
HYPOTÉKY
GENERÁLNÍ
DODAVATEL

BANKA 1a

VÝSTAVBA SÍTÍ
ÚČELOVÁ a.s.
(akcionáři - investoři)

GENERÁLNÍ
DODAVATEL
SUBDODAVATEL 1

SUBDODAVATEL

SUBDODAVATEL 2

STAVBA
BYTŮ
SUBDODAVATEL

SUBDODAVATEL

BANKA 1 - dává záruky, že zaplatí, až bude převedeno a zaplaceno (závazky zájemců)
BANKA 1a - poskytuje překlenovací úvěry po provedené
dodávce, do doby zaplacení BANKOU 1

Hledáme další konzultanty pro zajišťování investorů – akcionářů
výnos až 24% p.a. (investice do konkrétní bytové výstavby v Praze)
dlouhodobá spolupráce, odměna: 2,5% tel: 222 135 175; 776 236 780
STAŇTE SE SPOLUINVESTOREM
BYTOVÉ VÝSTAVBY (na 2 roky)
Princip je velmi jednoduchý.
Skupina střadatelů (investorů) investuje
cca 30% celkových nákladů do výstavby
nemovitostí a rozdělí si celý zisk.

vývoj rostoucí ceny bytů za posledních 15 let

možný vývoj ceny bytu po vstupu do EU

Cena bytu:
POZEMEK

SÍTĚ

PD

STAVEBNÍ NÁKLADY

Ú

REŽIE

ZISK

8

8

4

58

3

7

12

Investoři ﬁnancují ze svého:
SÍTĚ

POZEMEK

PD

25

Řeší se úvěry:
SÍTĚ

STAVEBNÍ NÁKLADY
45

REŽIE
6

Zhodnocení investic:

Poměrný výpočet:
Pozemky
8
Sítě
8
Projekty
4
Vlastní stavba
58
Úroky
3
Režie
7
Zisk
12

}

celkové
náklady
na výstavbu

Tedy investoři mají 12 zisk (za 2 roky), ale
museli investovat 25 (tedy cca 24% p.a.).
Záruky a rizika:
- 100% majetku je ve vlastnictví
- peníze jsou ve vlastním majetku
- schválený investiční plán
- podložené údaje, zajištěný „odbyt“
- smlouvy
- průběžná (denní) kontrola plnění
- operace s penězi pod kontrolou banky
- změny plánu jen se souhlasem
všech
- představenstvo složené jen z
akcionářů
Forma:
- účelová akciová společnost

ZISK
= cca 50% zisku za 2 roky

POZEMEK
ČÁST SÍTÍ
PD

Výše investice:
od 10 000 Kč (1 akcie) do 10 mil. Kč
Další informace: při osobní konzultaci
Tel: 222 135 175; 222 135 178
mobil: 737 320 764
776 236 780; 732 818 634

Finanční konzultace: Target Research and Consulting s.r.o., tel. 222 135 175, 222 135 178
Antala Staška 30, Praha 4 - Krč, mobil: 737 320 764

Obchodní poradenství - výchovné zásady komunikace (školení)
KOMUNIKACE MEZI LIDMI VE FIRMĚ NAVZÁJEM
A KOMUNIKACE S KLIENTY FIRMY (druhou stranou)
1. PROTĚJŠEK (druhá strana) JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
- tzn. improvizovat – improvizací zajistit
zájem druhé strany a KONKRÉTNÉ řešit
FINANČNÍ ZÁJMY DRUHÉ STRANY (získání
nějakého snadného proﬁtu)
- tzn. neustálou improvizací předkládat
myšlenky a náměty, jak DRUHÁ STRANA
přijde k penězům. A pokud se konkrétní
návrh druhé straně nelíbí, tak OKAMŽITĚ
prezentovat několik JINÝCH konkrétních
NÁVRHŮ a myšlenek, takových, jak
si druhá strana může přijít k SNADNO
k penězům – (nebo k jinému hmotnému
či požitkovému PROFITU)
- jde jen o SCHOPNOST APLIKOVAT toto
dogma v praxi
2. PLÁN – prokonzultování mojí
vlastní budoucí činnosti
- lidi postupují podle PLÁNU schůzek
(činnosti)
- PLÁN si den předem prokonzultují
s nadřízeným
- PLÁN si sami navrhují, a pak teprve
konzultují s nadřízeným, nechávají si jej
SCHVÁLIT
- Plán může mít např. podobu rozvrhu
hodin a je důležité mít NÁVRHY, jak
druhá strana přijde k PENĚZŮM nebo
jinému PROFITU
- Svévolné nápady na činnost budoucí (i
třeba na pár minut dopředu) se mohou
provádět jen tehdy, jsou li v PLÁNU a
SCHVÁLENY (odsouhlaseny)

4. ZÁVĚREČNÉ ZOPAKOVÁNÍ STRANOU
DRUHOU
- V průběhu schůzky se vzájemně různě
konzultuje. V rámci obchodu vždycky
něco chceme po druhé straně. Nakonec
se provede ZÁVĚR tak, že DRUHÁ STRANA
přesně, slovo od slova (jako malé děcko)
sama zopakuje, co přesně udělá nebo
zajistí a do kdy to bude hotové.
- Toto se používá i při telefonickém
rozhovoru…
5. POZORNOST 100%

2. Souvstažnost
- Pokud na Vás někdo mluví, tak mu
prosím věnujte pozornost a věnujte
soustředění na jeho myšlenky nebo
požadavky
- Po k u d n a V á s n ě k d o m l u v í , t a k
prosím nepoužívejte mobil, případně
v nevyhnutelných případech výjimečně a
to s Vaší předem pronesenou omluvou.
- Zvolte pokud možno taková témata
rozhovoru, která druhou stranu velmi
zajímají. A nebo taková témata, která
potřebujete řešit Vy.
- Po k u d m l u v í t e n a j i n é a j s o u
nesoustředění, tak přejděte na chvíli
k tématu, které je zajímá a později se
vraťte ke svému tématu
- Než zvolíte téma, zvažte dopad, protože
každý může Váš projev interpretovat
zkresleně. To na Vás může vrhat špatné
světlo, např. že si stěžujete.
- Pokud chcete dosáhnout souhlasu,
a nejste si jisti, tak nejprve volte
rámcový souhlas protistrany a později jej
upřesněte podle své potřeby

3. OSOBNÍ SCHŮZKA, POTKÁNÍ LIDÍ
- Osobní schůzka, nebo potkání, je jedna
velká IMPROVIZACE – jak by druhá strana
chtěla přijít k penězům nebo nějakému
PROFITU či požitkům – předkládají se
konkrétní návrhy a podněty, co mohu sám
nebo s pomocí svých známých pro druhou
stranu všechno udělat
- Když už přichází téměř rozloučení, tak
v závěru schůzky během jedné minuty
sdělit vlastní zájmy (zájmy ﬁrmy, uzavřít
kontrakt) ale přitom vložit argument,
že naši činnost vlastně vykonáváme pro
jejich lepší efekt či požitek...
- VLASTNÍ NEBO NOVÝ NÁPAD PŘI JEDNÁNÍ
– pokud člověk v rámci improvizace
dostane vlastní nápad, co by šlo dělat,
tak SEBEVĚDOMĚ prohlašuje, že „tuto
věc“ máme v plánu jako doplnění
stávající nabídky
- Při jednání použít obrat .. JÁ PRO VÁS
ZAŘÍDÍM… JÁ SE OSOBNĚ POSTARÁM O …
.
- Při jednání o ceně použít obrat JÁ
JSEM SCHOPEN ZAŘÍDIT NIŽŠÍ CENU,
(ZAJISTÍM PRO VÁS to a to..) pokud se ale
dohodneme teď.. a podepíšete…

se nám bude jevit ještě vyšší poté, co
uvidíme trpaslíka. Zkušený prodejce
nejprve předvede zboží, které má vyšší
cenu a teprve potom to, které stojí
méně a chce opravdu prodat. To se děje
především v obchodu s nemovitostmi.
Zaměstnanci realitní kanceláře
zákazníkovi s oblibou nejdříve ukáží
drahý dům, který je v horším stavu,
a potom nabídnou skutečný objekt
prodeje. Levnější a v lepším stavu. Je
možné ho nekoupit?

Tato zásada je založena na niterním
sklonu lidí k dobrotě a laskavosti. Když
dostanete dárek, cítíte se zavázáni.
Dostanete zdarma dárek od výrobce a
sami si ho pak koupíte. Tuto strategii
používají všichni, od prodavače potravin,
který vám nabídne k ochutnání kousek
š u n k y, a ž p o p r o d e j c e r e k r e a č n í
nemovitosti, který vás pozve na týden
dovolené.

3. Soudržnost
Odráží snahu člověka dostát s slibům.
Vánoční reklamní kampaně začínají
obvykle již začátkem listopadu. Mnoho
lidí jim podlehne a slíbí dětem vytoužený
dárek. Co se pak stane, bude-li hračka
vyprodána? Budeme se snažit slib splnit i
po Štedrém dnu.

4. Společenská přizpůsobivost
6. JAK SI ZAJISTIT ZAKÁZKY
(KLIENTY)
- Všichni mají ve svém oboru „stejné
ceny“ dodávek. Je důležité nabídnout
cenu na úrovní 95% cen konkurence
- Ostatní poskytují jen standardní
služby, je nesmírně důležité poskytnout
„zdarma“ něco navíc, nějakou drobnost
na památku, pro manželku, děti apod.
- Reklama je důležitá zrovna tak,
jako investice do podnikání (příklad
– obyčejný výrobek s použitím dobré
reklamy prodáme za dražší cenu, než
levný výrobek bez reklamy
Investice (do zařízení, vybavení,
technologií) je nutná, protože v ten
okamžik, kdy neivestujeme, tak začínáme
zaostávat

Jde o to před určitou reklamní kampaní
odhadnout typ lidí, kterým je výrobek
určen. Vychází se přitom z předpokladu,
že člověk se dá spíše přesvědčit někým,
kdo se mu podobá.

5. Sláva a krása
Tato zásada využívá nebo spíš zneužívá
sympatií, slávy a krásy. Nekoupili byste
cokoli od Penélope Cruzové nebo Toma
Cruise, kdyby zaklepali u vašich dveří?

6. Autorita
Kdo by měl vědět o sportovní obuvi pro
basket víc, než Michal Jordan?

SEDM ZBRANÍ PRODEJE
7. Nedostatkové zboží
1. Zásada kontrastu
Určitý výrobek je zákazníkovi nabízen
spolu s jiným téže kategorie, ale zcela
odlišným. Jinými slovy, vysoký člověk

Jde o mechanismus, díky němu se
snažíme získat výrobek za každou cenu
jen proto, že by mohl být brzy vyprodán
nebo že už dnes je obtížné ho sehnat.
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Infoburza - vzájemný obchodní systém spolupracujících ﬁrem
SNADNO A RYCHLE, NEBOLI „SNADNÉ PENÍZE ZA VAŠE DOPORUČENÍ“
PRINCIP:
část určená odběrateli

pro čtenáře
- část za provedené
doporučení (e-mailem)

velmi dobrého vzdělání našich dětí a pro
jejich možnost uplatnit se v Evropě jako
vedoucí pracovníci v obchodu a nebyly jen
„přisluhovači“ a „konzumenty“.
CO JE TO INFOBURZA:

SLEVA PROVIZE

2%
CELKEM

10%
-12%

Prostředí pro korektní ﬁrmy k obchodům
(zprostředkování, zajištění)

část pro čtenáře - součet (pokud čtenář doporučí
sám sebe = vyplní kupón + pošle email ﬁrmě)
Další postup viz. strana 3...

- Target domluvil „možnost“ PROVIZÍ a
SLEV (pro ostatní)
- Ostatní jen „zprostředkují“ konkrétní
obchod (vypíší na kupón Slevu, podepíší
se a dají kupón doporučené osobě –
odběrateli výrobku či služeb)
- Pak zprostředkovatel napíše email ﬁrmě,
na kterou provedl doporučení (vystavil
kupón na Slevu)
- Doporučená osoba donese kupón
s podpisem „zprostředkovatele“ firmě
(doporučená osoba zase nárokuje slevu)
- Firma si přiřadí „kupón“ k došlému
emailu od zprostředkovatele a tím vznikne
nárok na provizi

Prostředí pro investory, zprostředkovatele, a doporučovatele, konzul-tanty,
poradce, školitele, managery, ředitele,
studenty atd...
Prostředí pro vzdělávání dětí a mládeže
Prostředí pro informace o možnosti
„zúročit ﬁnanční prostředky (nejlépe se
zúročují půjčené peníze, neboť z půjčky
je daleko menší úrok, než z výnosu při
investici do nemovitostí) – viz. INVESTIČNÍ
PORADENSTVÍ (bude v příští INFOBURZE).

PROČ TO FUNGUJE:
1) Protože Target domluvil možnost
PLOŠNÉHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (a vše
podchytil smluvně s firmou) /Target je
konzultační ﬁrma, to znamená, že pomáhá
tam, kde pomoc neodmítají/
2) Protože Target sděluje veřejnosti (trhu)
vypsané možné „obchody“ ke zprostředkování
3) Protože spolupracující ﬁrmy jsou osobně
prověřeny a ví se, že tyto ﬁrmy „fungují“,
nemají a nedělají problémy.
4) Protože Target řeší problematiku
vzdělávání dětí a mládeže za účelem

-

Korektnost
Závazek vzájemné spolupráce
Vypsání provizí a slev
Prezentovat vypsané provize
a slevy

HLEDÁME DOPORUČOVANÉ
FIRMY DO INFOBURZY
Sleva pro doporučenou ﬁrmu
Provize pro Vás

SLEVA PROVIZE

5%
CELKEM

15%
-20%

- doporučte nám další kvalitní firmy
(které znáte)
- vyplňte své první kupóny na Slevy,
proveďte doporučení, kupóny na slevy
dejte ředitelům ﬁrem, které znáte

CO MŮŽETE DĚLAT:
- Obchodovat (zprostředkovávat za
provizi)
- Shánět další firmy do INFOBURZY (za
provizi), prověřovat jejich reference,
funkčnost apod.
- Shánět zájemce o bydlení (za provizi)

- zprostředkovatel fakturuje provizi ﬁrmě.
(případně možno řešit přes Target)

PODMÍNKY PRO SPOLUPRACUJÍCÍ
FIRMY:

- Shánět zájemce o kapitálové investice
(INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ) /lukrativní
zúročení/.
- Mít svoji INFOBURZU (viz. příští vydání)

- nám pošlete e-mail /target@mistral.cz/
(do e-mailu ale napište kontakt na
ředitele a kontakt na Vás)
- dostanete od INFOBURZY první provize
(když ﬁrmy přistoupí na spolupráci)

INFOBURZA – dispečink:
222 135 175; 222 135 178
HLEDÁME EXTERNÍ KONZULTANTY
KE SPOLUPRÁCI V INFOBURZE
Z CELÉ ČR
vhodné pro zaměstnance, školících a účetních ﬁrem

OBORY FIREM:
Komodity statické:
- Hotely a penziony
- Dodávky materiálu
- Služby
- Finanční poradenství
Komodity dynamické:
- auta (autobazary)
- reality (realitní kanceláře)
- cestovní ruch (cestovní kanceláře)

NAPIŠTE NÁM
CO OPRAVDU TEĎ CHCETE
A CO MŮŽETE INFOBURZE NABÍDNOUT?
JAKÉ MÁTE POTŘEBY???

target@mistral.cz

Další obory: dle dohody

Vzdělávání dětí a mládeže – NÁROD POMÁHÁ SOBĚ
Současný stav
- Rodiče nemají na výchovu a vzdělání svých dětí čas,
protože „shánějí“ peníze

Budounost
- Rodiče obchodují na INFOBURZE
- Děti studují na INFOBURZE

- Učitelky (ty starší) půjdou časem do důchodu (a kdo
bude učit naše děti???)
- Mladí absolventi pedagogických fakult hledají
zaměstnání mimo obor, např. „tlumočení, překladatelská
činnost“. Důvod: peníze

- Všichni mají na sebe dost času, protože mají peníze
z INFOBURZY (podíl z provizí lidí s vlastní INFOBURZOU)
(pokračování – podrobné vysvětlení příště...)

Příští vydání INFOBURZY najdete u všech spolupracujících ﬁrem, hotelů a penzionů uvedených v tomto vydání.

INFOBURZA - KE KAŽDÉMU NÁKUPU ZDARMA !
Všechny dojednané slevy a provize jsou pozornosti ﬁrem pro své zákazníky !!!

Doporučované ﬁrmy - stavebnictví
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Doporučované ﬁrmy - stavebnictví

Vaše nové bydlení - volejte: 222 135 178, 776 236 780

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KONZULTACE A ÚPRAVY
INTERIÉRU
Ing. Jaroslava Bláhová
604 207 021

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA PROVIZI + SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Autor návrhu: Ing. Václav Ženíšek (1996)
Zpracovatel: Ateliér LILA s.r.o., Ing. arch. Jan Lauda, Ing. Ladislav Licek (1997)
© Autorská práva vyhrazena

KUPÓNY MOŽNO POUŽÍVAT PRO VŠECHNY FIRMY Z INFOBURZY
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Vaše nové bydlení - volejte: 222 135 178, 776 236 780

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KONZULTACE A ÚPRAVY
INTERIÉRU
Ing. Jaroslava Bláhová
604 207 021

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

KUPÓN NA SLEVU
Firma: ......................................................
Jméno: ......................................................
SLEVA: ....... %
Vystavil (jméno/číslo.) ...................................
(provize a slevy garantuje Target, tel: 222 135 175)

Autor návrhu: Ing. Václav Ženíšek (1996)
Zpracovatel: Ateliér LILA s.r.o., Ing. arch. Jan Lauda, Ing. Ladislav Licek (1997)
© Autorská práva vyhrazena

KUPÓNY MOŽNO POUŽÍVAT PRO VŠECHNY FIRMY Z INFOBURZY

Doporučované ﬁrmy - stavebnictví
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Doporučované ﬁrmy - stavebnictví
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PROVIZE

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
ZA 100 000,- Kč
“Ve kterém komerčním oboru ﬁrmy nedají
za zakázku (či klienta) provizi?”
(obory najdete v telefonním seznamu)

Správné odpovědi nám napište do 31.10.2003

3%
NABÍDNĚTE POZEMKY
PRO VÝSTAVBU BYTŮ
A RODINNÝCH DOMKŮ U PRAHY
U nás dostanete NEJVÍCE !!!
Můžete také doporučit kontakt (za provizi).

Target Research and Consulting, Tel: 737 320 764, 222 135 178, e-mail: target@mistral.cz

32

