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Profesionální správce svěřenských fondů 



Aktivní správou navyšujeme majetek klientů o 9,2% p.a.

Žádné vstupní a výstupní poplatky pro klienty.

Spravujeme více jak 1/3 svěřenských fondů v ČR.

V roce 2017 navýšení spravovaného majetku o 100 mil.

Invest & Property Consulting a.s.



Motto:

„Moderně na tradičních základech, 
konzervativně s vysokým benefitem“

Invest&Property Consulting a.s.



Cíle:

Být největším správcem finančních prostředků ve 
svěřenských fondech, spravovat ¾ všech svěřenských
fondů v ČR.

Vytvořit a spravovat investiční portfolio ve výši 2 mld. Kč. 

Výnos portfolia minimálně 17% ročně.

Invest & Property Consulting a.s.



✓ Od 1.1. 2014 dle NOZ č. 89/2012 Sb.

✓ Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku

✓ Ochrana majetku (rozvod, exekuce, insolvence, dědictví atd.)

✓ Převod majetku mezi generacemi

✓ Uchování majetku za předem definovaných podmínek

✓ Zcela anonymní forma správy majetku

✓ Aktivní správa majetku v rámci Invest & Property Consulting a.s.

✓ Vzniká notářským zápisem

Svěřenské fondy 



✓ Správa hmotného i nehmotného majetku

✓ Zajišťujeme kompletní administrativní a právní podporu 

✓ Ochrana zájmů zakladatele i obmyšleného

✓ Vykonávání funkce řádného hospodáře

✓ Evidence účetních záznamů každého svěřenského fondu,  DPPO

✓ Software pro klienty i zprostředkovatele

✓ Individuální podmínky za správu, dle struktury vyčleněného 
majetku

Profesionální správa 



Invest & Property Consulting a.s.

Podíly ve společnostech
Hmotný majetek

Pohledávky
Nebankovní finanční služby

Developerské projekty

Svěřenské fondy

Finanční prostředky

IPC investiční s.r.o.
IPC a.s. vkládá majetek.

Svěřenské fondy odkupují části 
vloženého majetku – získávají 

kmenové listy.

Kmenové listyFinanční prostředky

Invest&Property Consulting a.s.



Invest & Property Consulting a.s.



✓Nové projekty vyhledává team specialistů 

✓Nové projekty vyhledávají i naši partneři

✓Investiční rada :

Má čtyři členy
Každý člen má právo veta

Partnerem investiční rady je společnost Signet Capital
Management Ltd.

Investice



Poptávka 20 projektů měsíčně

Reálně řešíme 5 měsíčně

Schváleno 6 projektů na rok 2018 

celkovém objemu 200 mil. Kč

Investice



Investice

Výnos portfolia historicky 31,4% p.a.



Současné projekty

✓ProSpolužáky s.r.o.

✓Českomoravská správa měst a obcí s.r.o.

✓KVB Finance s.r.o.

✓Česká citadela s.r.o.

✓FI Group a.s.

✓Nemovitostní obchody ve výši 30 mil. Kč



Projekty schválené pro rok 2018

Klinika alternativní medicíny

Moderní trendy záležitost

Nasmlouvány světové špičky v oboru

Top afluentní klientela

Investice 30 mil. Kč .

Projekty



Pivovar a restaurace v Chorvatsku

Razantní nástup pivní kultury v jižní Evropě

Prvotřídní lokalita, sládek, kuchař, technologie

Vysoká prodejní cena piva

Pilotní provozovna franšízového projektu

Prověřeno účastí na několika letních festivalech v HK

Investice 50 mil. Kč.  

Projekty



Leasingová a faktoringová společnost  

Banky nechtějí dozajištění předmětů leasingu nemovitostí

Velký potenciál po změně legislativy

Investice 20 mil. Kč. 

IT společnost s unikátním SW pro zubaře

Mediální agentura

Projekty



✓ Na základě Příkazní smlouvy = pověření k aktivní správě 
vloženého majetku

✓ Příkaz zakladatele k nákupu aktiv společnosti Invest & 
Property Consulting, a. s.

✓ Pouze pro finanční prostředky  

✓ Smluvní navýšení od 6 do 9,2 % p.a.

✓ Žádné vstupní a výstupní poplatky – náklady na založení 
hradí společnost Invest&Property Consulting, a.s. 

✓ Statut fondu – V režii IPC za účelem dosažení benefitu

IPC – Aktivní správa majetku



Svěřenský fond jednorázový (SFJ)

✓Od 100 000,- Kč vkladu

Likvidita 12 měsíců   

✓Roční výplata benefitu = 9,2% p.a.

✓Měsíční výplata benefitu = 9,0% p.a (měs. 0,75%)

✓Zasmluvněno pevně po celou dobu trvání fondu

Svěřenský fond postupný (SFP)
✓ Od 30 000,- Kč  prvotního vkladu 

✓Postupné navyšování od 1.000,- Kč/měs.

Likvidita 12 měsíců

✓Zasmluvněno pevně po celou dobu trvání fondu

IPC – Produkty



✓Klient má smluvně zajištěnou výši pravidelného benefitu

✓ Žádné vstupní poplatky při dodržení časového horizontu

✓Možnost výplaty benefitu měsíčně nebo ročně

✓Benefit vyplácen klientovi  bez vlivu na aktuální ekonomické 
situace ve světě

✓Klient nepodstupuje měnové riziko

IPC – Proč zvolit správu SF



Invest & Property Consulting

✓ Navýšení majetku klienta o 9.2% p.a.

✓ Klientovi se od počátku navyšuje původní částka  

✓ Vlastní software, spolupráce s notáři a advokáty

✓ Přebíráme plnou odpovědnost správce

✓ Plná trestně právní odpovědnost správce



✓ Manažerská podpora pro obchodní partnery

✓ Nepotřebujete registraci u ČNB

✓ Vlastní vzdělávací program zakončený certifikací

✓ Zajímavé získatelské provize  

✓ Následná provize ve výši 30% získatelské – 5 let

✓ Následná provize ve výši 60% získatelské – 6 a více

IPC – Proč spolupracovat



Získatelská provize 3%

Vklad   1mil. Kč 30.000,- Kč

Následná provize  1/3    5let 10.000,- Kč/ročně

Celkem za 5let 80.000,- Kč

Následná provize 2/3    od 6let  20.000,- Kč/ročně

Celkem za 6-10 rok 100.000,- Kč

Celkem za 10 let 180.000,- Kč

Příklad



DOTAZY ?

Děkuji za pozornost …


