
SSVVĚĚŘŘEENNSSKKÝÝ  FFOONNDD  ((jjaakkoo  vvkkllaaddnníí  kknníížžkkaa))  
  

  
ZAKLÁDACÍ LISTINA ID 31711  

na děditelnost, na přistoupení ke  
SVĚŘENSKÉMU FONDU ID 27420 
TYP ID 26424 NA PASIVNÍ PŘÍJMY 

A na odběr předběžných klientů – náhodné příjmy  
(vytvoření střediska) na 2 analytické účty, jeden analytický účet 

provozní a jeden analytický účet vybírací  
přistoupení ke středisku a Zakládací listině p. Pavel Houra 

svěřenský fond ID 26107 
na pasivní příjmy. 

  
a na činnosti pronájmu lidí, konzultantů zajiš´tující předběžné 
klienty, pronájmu lidí zpracovávající předběžné klienty, 
klientského servisu obsluhující zájemce webovou stránkou se 
zvuky a zasílající gps souřadnice pozemku nebo apartmánu na 
prodej a na velmi výhodný software na pronájem, Grafy 
produktivity s lidskou pracovní nájemní silou (výdělečný servis)  
pro práci na realitních trzích, práci s nákupem stavebnin, dále v 
oblasti realit a v oblasti prodeje pozemků, apartmánů při 
rozprodeji celých penziónů na prodej, budoucích bytů přes 
účelové družstvo nebo typových projektových dokumentací k 
rodinným domů pro ČR i EU s možnosti i auta levně a pro 
možnost investic.  
 
jméno: …………………………………… 
 
tel.: ……………………………………….. 
 
Email: …………………………………….. 
 
 
1.  ČÁST: ZAKLÁDACÍ LIST 
Zakládací listy, typ ID 26424 a ID 26107 schváleno: PER 
ROLLAM (na dálku) /podle stanov/  
Odkaz na informace, co to je Svěřenský fond: 
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/sf/vyklad/  
(přečtěte si)  
Odkaz na tento svěřenský fond: 
http://www.konzultacni-
spolecnost.cz/zakazky/id31701/31711.pdf   (klikněte si) 
 
návratnost do fondu za tyto činnosti a klienty: 

ZZaa  kklliieennttaa  nnaa  aauuttoo  lleevvnněě  11..990000,,--  KKčč..  

ZZaa  kklliieennttaa  nnaa  ppaarrcceelluu    oodd  33..000000,,--  KKčč  aa  zzaa  nnáásslleeddnnéé  ddoommlluuvveenníí  

sscchhůůzzkkyy  ddoo  ddiiáářřee  11..000000,,--  KKčč..    

AA  ddaallššíí  ooddmměěnnyy::  DDllee  ppooddííllůů  sscchhvváálleennýýcchh  uu  nnoottáářřee  77..550000  KKčč  zzaa  

kklliieennttaa  nnaa  bbyytt,,  1155..000000  KKčč  zzaa  kklliieennttaa  nnaa  iinnvveessttiiččnníí  bbyytt  ((ppaattrroo  

bbyyttůů)),,  zzaa  ffiinnaannččnníí  pprroodduukkttyy  00,,11%%zz  hhyyppootteeččnnííhhoo  úúvvěěrruu..  

AA  ooddmměěnnyy  zzaa  zzáákkllaaddnníí  nnaabbííddkkyy  ooddmměěnn  pprroo  zzaamměěssttnnaannccee  ffiirreemm  aa  

ppooddnniikkůů,,  nnáásslleeddnnéé  pprroovviizzee  zzaa  ddaallššíí  aa  nnáásslleeddnnéé  zzíísskkaannéé  kklliieennttyy  

nnaa  bbyyttyy  zz  ddiirreecctt  mmaarrkkeettiinngguu  pprroovváádděěnnýýcchh  zzaa  ppeenníízzee  iinnvveessttoorrůů..  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  RREENNTTIIÉÉRRSSTTVVÍÍ::  22..220000,,--  KKčč  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  IINNVVEESSTTIICCII  NNAA  55  LLEETT::  44..000000,,--    

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  SSPPOOŘŘEENNÍÍ::  11..660000,,--  KKčč  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  DDIIRREECCTT  MMAARRKKEETTIINNGG::  22..550000,,--    
ZA KLIENTA NA BYT: 7.500,- Kč 

PPooddííll  zz  pprrááccee  lliiddíí  ppoodd  sseebboouu::        

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  RREENNTTIIÉÉRRSSTTVVÍÍ::  330000,,--  KKčč  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  IINNVVEESSTTIICCII  NNAA  55  LLEETT::  550000,,--  KKčč  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  SSPPOOŘŘEENNÍÍ::  220000,,--  KKčč  

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  DDIIRREECCTT  MMAARRKKEETTIINNGG::  330000,,--    

ZZAA  KKLLIIEENNTTAA  NNAA  BBYYTT::  77..550000,,--  KKčč  ((ttaakkéé))..  

ZZaa  ttiippaařřsskkoouu  ččiinnnnoosstt  pprroo    RREEMMAAXX  aa  pprroo  MMMM  rreeaalliittyy..  ((nnaa  

ssaammoossttaattnnoouu  ssmmlloouuvvuu  ss  nniimmii))..      

DDllee  ppooddííllůů  zzaa  pprrooddaannéé  nneemmoovviittoossttii,,  ccccaa  00,,0066%%  zz  cceellkkoovvéé  pprroovviizzee  

aažž  00,,1100%%  zz  cceellkkoovvéé  pprroovviizzee..    

CCEELLKKEEMM  VV  ZZÁÁKKLLAADDUU  ::  aažž  2277..330000,,--  KKčč  mměěssííččnněě..    

CCEELLKKEEMM  zz  pprrááccee  11  ččlloovvěěkkaa  ppoodd  sseebboouu::  aažž  88..880000,,--  KKčč  mměěssííččnněě..  

CCEELLKKEEMM  ZZAA  SSEEBBEE  ii  zzaa  11  ččlloovvěěkkaa  ppoodd  sseebboouu::  AAžž  3366..110000,,--  KKčč  

mměěssííččnněě..  

    
TEXT POKYNU PRO SPRÁVCE Svěřenského fondu: 

  

AA))  PPookkyynn,,  aabbyy  ddoohhllíížžeell,,  nnaa  sspprráávvnnoosstt  vvlloožžeennýýcchh  iinnvveessttiicc  áá  330000,,--  

KKčč  ddoo  ddiirreeccttmmaarrkkeettiinngguu  ((pprrááccee  ccaallllcceennttrraa  ++  pprrááccee  vvllaassttnnííhhoo  

SSMMSS  kkoovváánníí    aa  tteelleeffoonnoovváánníí++  pprrááccee  ss  ppřřeeddcchháázzeejjííccíímmii  

zzáájjeemmccii))  kkddyy  ssee  vvkkllááddáá  ppřřeess  sspprráávvccee  SSvvěěřřeennsskkhhoo  ffoonndduu  

iinnvveessttiiččnníí  ččáássttkkaa  áá  330000,,--  KKčč  nnaa  kkaažžddééhhoo  ppřřeeddbběěžžnnééhhoo  

kklliieennttaa..      

BB))  PPookkyynn  sspprráávvnněě  rroozzdděělloovvaatt  ooddmměěnnyy,,  ppooddllee  pprraavviiddeell  nnaa  

ppeenníízzee,,    kktteerréé  nnáásslleeddnněě  bbuuddee  zzaassííllaatt  nnaa  ssvvěěřřeennsskkýý  úúččeett  pprroo  vvýýššee  

uuvveeddeennééhhoo  oobbmmyyššlleennééhhoo..    
 
KRYTÍ INVESTICE A VÝDAJŮ:  
1. Krytí PROVIZEMI OD BANK za klienty na finanční produkty 

(tyto nejdou přes správce, ale osoba obmyšlená si je získá 
dle svých obchodních  provizních smluv).  

 
2. Krytí PROVIZEMI za klienty na reality (dále jen myšleno 
klientu na hrubé stavby rodinných domů, na pozemky, na byty, 
na apartmány (tyto realitní meziprovize nejdou přes správce, 
ale osoba obmyšlená si je získá dle uzavřené tipařské provizní 
smlouvy). 
 
 
 
FUNKCE: 
Předseda střediska:   V. Ženíšek, správce  
1. Místopředseda střediska:  klientka paní 
…………………………………………………. 
2. Místopředseda střediska:  Pavel Šámal nebo osoby 
pověřené, dohledová organizace 
 
 
CÍL STŘEDISKA – VYTVÁŘET DĚDICTVÍ PRO SVÉ DĚTI NEBO 
PRO SEBE 

Osoba obmyšlená nemá realitní provizi, když sama 
vyřizuje klienty, ale má realitní provizi á 7.500,- Kč za každého 
klienta, který dopadne, ze svých lidí pod sebou – i finančních 
poradců.  

 
Cílem střediska je růst. Tedy aby měla osoba 

obmyšlená pod sebou stále více a více finančních poradců na 
finanční produkty z klientů na reality.  

 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/sf/vyklad/
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id31701/31711.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id31701/31711.pdf


Nárok na realitní meziprovize je jen v jedné řadě 
pod osobou obmyšlenou, ale může mít pod sebou v 1. řadě i 
třeba 100 lidí. 

 
Pro lepší ilustraci bych si dovolil iluzorně a 

odlehčeně vysvětlit podstatu: Jsou 3 nádoby, kyblíček, soudek 
a měšec.   Kyblíček je tento svěřenský fond, soudek je nádoba 
na realitní provize a měšec je nádoba na finanční provize.  

 
Do kyblíčku se peníze dávají, ale z něj se moc peněz 

nevrací, protože jsou věnovány z 90% na nákup předběžných 
klientů. A malá odměna správce je 10%.  

Do soudku pan přijdou realitní meziprovize a z něj 
se vyplatí odměny a peníze se daní.  

Do měšce pak přijdou peníze za finanční produkty a 
z něj se vyplatí odměny a peníze se daní. 

 
Předpokládejme, že tento výklad je srozumitelný a 

osoba obmyšlená níže svým podpisem stvrzuje, že s tímto 
výše uvedené souhlasí v plném rozsahu.  
 
PRÁVNÍ FORMA STŘEDISKA: analytický účet v účetnictví  
 
OBCHODNÍ FORMA STŘEDISKA: přes správce využívání 
konzultačních lidí a zpracovatelských lidí   
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ LISTINY A 
SOFTWARE:  

1. Stanovy družstva investorů 
2. Bílá kniha Infoburzy (a stanovy družstva 

investorů)  
3. Pravidla na rozdělování peněz do 8 řad – 

schválený kariérní systém) 
4. Licence na nájem software Grafy produktivity  
5. Harmonogram postupových kroků 
6. Rozpočet developerské akce  
7. Z rozpočtu udělaný Plán výdajů  
8. Na plán výdajů namodelovaný Plán příjmů 
9. Studie  

 
PŘISTOUPENÍ K SVĚŘENSKÉMU FONDU:  

VViizz..  ZZaakkllááddaaccíí  lliissttiinnaa  kkee  SSvvěěřřeennsskkéémmuu  ffoonndduu  IIDD  2266442244,,  vvyyvvěěššeennaa  

nnaa  iinntteerrnneettuu..    

OOddkkaazz::  
http://www.konzultacni-
spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf  
 
MAJITEL ÚČTU:   Družstvo investorů 
PODPISOVÁ PRÁVA:  V. Ženíšek, správce Svěřenského 
fondu.  
NÁHLED:    Pavel Šámal a osoby 
pověřené 
DOHLED NAD ÚČTEM:   Dohledovou organizací 

svěřenského fondu je 
Družstvo investorů 
(svěřenský fond musí 
mít podle zákona 
dohledovou organizaci). 

 
HARMONOGRAM POSTUPOVÝCH KROKŮ K VÝSTAVBĚ 
RODINNÉHO DOMU NEBO BYTOVÉHO DOMU S BYTY 
OBSAHUJE:  

VViizz..  ZZaakkllááddaaccíí  lliissttiinnaa  kkee  SSvvěěřřeennsskkéémmuu  ffoonndduu  IIDD  2266110077,,  vvyyvvěěššeennaa  

nnaa  iinntteerrnneettuu..    
 
2.  ČÁST:  HARMONOGRAM - PŘÍPRAVA  

  

VViizz..  ZZaakkllááddaaccíí  lliissttiinnaa  kkee  SSvvěěřřeennsskkéémmuu  ffoonndduu  IIDD  2266442244  ……....,,  

vvyyvvěěššeennaa  nnaa  iinntteerrnneettuu..      
Odkaz:  http://www.konzultacni-
spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf  
  
3. ČÁST:  HARMONOGRAM STAVEBNÍ REALIZACE 

VViizz..  ZZaakkllááddaaccíí  lliissttiinnaa  kkee  SSvvěěřřeennsskkéémmuu  ffoonndduu  IIDD  2266442244  ……....,,  

vvyyvvěěššeennaa  nnaa  iinntteerrnneettuu..    
Odkaz:  http://www.konzultacni-
spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf  
 
4. DOHLEDOVÁ ORGANIZACE:  

VViizz..  ZZaakkllááddaaccíí  lliissttiinnaa  kkee  SSvvěěřřeennsskkéémmuu  ffoonndduu  IIDD  2266442244  ……....,,  

vvyyvvěěššeennaa  nnaa  iinntteerrnneettuu..    
Odkaz:  http://www.konzultacni-
spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf  
 

OOddppoovvěěddnnéé  oossoobbyy::    

  

VV  PPrraazzee    ddnnee::  ……………………………………………………………………………………            

  

  

  

……………………………………………………………………..                

              

VV..  ŽŽeennííššeekk    ((nneebboo  vv..zz..  MMaarriiee  FFrraannttoovváá))    

ppřřeeddsseeddaa  ssttřřeeddiisskkaa  vvee  ffrraanncchhiissyy                            

aa  sspprráávvccee  SSvvěěřřeennsskkééhhoo  ffoonndduu          

  

VV  ……………………………………………………      ddnnee::  ……………………………………………………………………………………        

  

  

……………………………………………………………………..          

PPaavveell  ŠŠáámmaall  ((nneebboo  vv..zz..  JJaannaa  JJeellíínnkkoovváá))  

DDoohhlleeddoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

22..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  ssttřřeeddiisskkaa  vvee  ffrraanncchhiissee    

aa  zzáássttuuppccee  DDoohhlleeddoovvéé  oorrggaanniizzaaccee  SSvvěěřřeennsskkééhhoo  ffoonndduu  

  

  

  

VV  ………………………………………………  ddnnee::  ……………………………………………………………………………………            

  

  

  

……………………………………………………………………..          

  

KKlliieenntt    

11..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  ssttřřeeddiisskkaa  vvee  ffrraanncchhiissee,,  

KKlliieenntt  ((oossoobbaa  oobbmmyyššlleennáá,,  kktteerréé  ssee  vvyyppllááccíí  ppllnněěnníí,,  pprroo  nníí    

aa  pprroo  jjeejjíí  dděěttii,,  ssvvěěřřeennsskkýý  ffoonndd  jjee  dděěddiitteellnnýý  nnaa  jjeejjíí  dděěttii))    

  

  

  

  

  

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf


PPOOKKYYNNYY  PPRROO  PPAARRTTNNEERRAA    
  

--  LLiissttiinnuu  uulloožžiitt  ddoo  ppooččííttaaččee,,    

vvyyttiisskknnoouutt  33xx,,  sseeššíítt  

sseeššíívvaaččkkoouu,,    aa  ddoojjíítt  nnaa  ppooššttuu  

--  NNaa  ppooššttěě    33  xx  ppooddeeppssaatt,,  jjaakkoo  

oovvěěřřeennéé  ppooddppiissyy  

--  aa  zz  ppooššttyy  ooddeessllaatt  ppooššttoouu  

DDOOPPOORRUUČČEENNĚĚ  vvee  vveellkkéé  

oobbáállccee  nnaa  uuvveeddeennoouu  aaddrreessuu::    
 

Jana JELÍNKOVÁ 
Poste restante 
Pošta Praha 9 Čakovice 
Cukrovarská 2/27 
196 00 Praha 9 - Čakovice  

  
PPaakk  ppoossllaatt  iinnffoorrmmaaččnníí  SSMMSS  nnaa  ddvvěě  tteelleeffoonnnníí  
ččííssllaa::  nnaa  777733  117722  440055  aa  nnaa  777744  3366  8888  7711  
  

TTeexxtt::  DDoobbrryy  ddeenn,,  pprraavvee  jjsseemm  ooddeessllaallaa  

DDOOPPOORRUUCCEENNEE  33  xx  zzaakkllááddaaccíí  lliissttiinnuu  nnaa  

ssvvůůjj  ssvveerreennsskkyy  ffoonndd  zzaa  9900,,--  KKcc  JJaannee  

KKaazzddoovvee  nnaa  ppoossttuu  ddoo  PPrraahhyy  99  ++  CCaakkoovviiccee    

CCiisslloo  zzaassiillkkyy  pprroo  sslleeddoovvaannii  nnaa  iinntteerrnneettuu  jjee  

…………  ((aa  uuvveesstt  cciisslloo  zzaassiillkkyy))..  PPooddppiiss..    
  

MMyy  ttaakk  bbuuddeemmee  mmooccii  sslleeddoovvaatt  ppřřeess  

iinntteerrnneett,,  kkddee  zzáássiillkkaa  jjee..    
  

  


