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Údaje 
 

 Jméno  

Ing. Václav ŢENÍŠEK 
 adresa  Praha 10 – Zahradní Město, Česká republika  

zasílací  Cukrovarská 2/27, Praha 9, 196 00 pošta Praha 9 - Čakovice 

 

 

Mobilní telefon  + 420 773 172 405, 720 591 088  

E-mail  zenisek.vaclav.ing@ seznam.cz 
 

Datum narození:  25 10. 1963 
 

Státní příslušnost  CZ 
 

 

Vykonávané činnosi / 
profese  

 

Příprava stavebních družstev a 
družstev investorů. 

 
 

 

Profesní  zkušenosti 
  

v oblasti výkonů a 
výsledků: 

  

 

Období  2008- 

Povolání nebo vykonávaná fce  Příprava developerského projektu 8 RD České Budějovice 
Příprava developerského projektu 40 ŘRD Planá na Lužnicí 
(15.10.2008 schválilo obecní zastupitelstvo projekt a 
spolupráci)  

 
 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 Zajistit pozemek, klienty, stavební firmu ve franchisingové spolupráci, financování 
projekty, inţenýringu, volbu stavebních materiálů, jednání s výrobci stavebních 



   

 

materiálů o spolupráci atd…  

 

Období  2007- 

Povolání nebo vykonávaná fce  Příprava majitelů pozemků ke spolupráci, domluvení pozemků a 
generální koordinace vlastních projektů včetně internetového 
sledovacího systému v napojení na banky a klienty 

Hlavní pracovní náplň a oblasti  Tvorba Elektronického stavebního denníku pro kontrolu developerských akcí.  

 

Období  2003-2006 

Povolání nebo vykonávaná fce  Příprava informačních systémů pro development 

Hlavní pracovní náplň a oblasti  Obchodní úsek stavební firmy, jednání s klienty do podpisu smlouvy o dílo atd… 

 

Období  2003-2005 

 

Období  2003-2005 

Povolání nebo vykonávaná fce  Prodej 40 RD Velké Přílepy 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 Jednání se zájemci o rodinné domy, zajišťování smluv a hypotečních úvěrů.  

 

Období  1995-2001 

Povolání nebo vykonávaná fce  Příprava developerského proketu 38 b.j + RD Šeberov 

Příprava developerského proketu 30 b.j Praha 10 – Vršovice 

Příprava developerského proketu 180 b.j. + 21 ŘRD Vestec 

Příprava developerského proketu 286 b.j. Vestec III. 
Vedení celé přípravy 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 Domluvení pozemků, studie, zabezpečení projektových prací, zajištění klientely, 
prodej, příprava pro úvěrování, celá administrativa, řešení individuálních 
poţadavků klientů 

 

Období  Realitní činnost 2003 -  

Povolání nebo vykonávaná fce  Realitní činnost 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 Komunikace s klienty, sestavování nabídek, prohlídky, příprava kupních smluv, 
úschovy  

 

Vzdělání, odborná 
příprava a školení 

managamentu 
 

 

jméno:  Ing. Václav Ţeníšek: 

   

1983/1989  ČVUT Fakulta Stavební, obor Pozemní stavby, specializace Mechanizace a 
Příprava staveb 

1979/1983  Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze 9 

1970/1979  ZŠ v Praze 4 

  
 
 

 

Poskytoval licencí   Systém VIRTUAL OFFICE pro monitoring developmentu, řízení, 
spolupráce s kanadskou finančně investiční firmou, Edmonton 

Projekt rekvalifikačních kurzů v rámci vzdělávání pro MPSV financovaných z 
fondů EU – v rozpracování.  
vede Ing. Pstruţina ( Londýn/Praha) – pod doporučením komise MPSV 



   

 

provincie Albertina, Canada 
 

Další spolupráce 

na finance 

 Komerční banka a.s.  

Česká spořitelna a.s. – smluvní partner na hypoteční úvěry 

Hypoteční banka a.s. – školení na hypoteční úvěry v r. 2016 

a další… 
 

Prodej a vyhledávání klientů  Tvorba MLM obchodních sítí 
 
 

 Kooperace se fin. poradci  ČMSS a.s.  

Broker Consulting a.s. ,  

Fincentrum a.s.,  

Partners a.s.  

Modrá pyramida a.s. 
 a další… 

 


