CENÍK SLUŽEB

CENÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2016

ÚPLATA SPOLEČNOSTI SVĚŘENSKÁ SPRÁVA S.R.O.
Naše služby jsou rozděleny do tří oblastí, které můžete využít samostatně nebo je kombinovat. Obsah jednotlivých
služeb a jejich ceny jsou detailně popsány v tomto sazebníku. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

PORADENSTVÍ
Odborné poradenství ve vztahu k založení, správě a majetku svěřenského fondu

2.500 Kč*

Právní poradenství ve vztahu k založení, správě a majetku svěřenského fondu

2.500 Kč*

*Sazba za 1 hodinu odborného nebo právního poradenství.

ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU
Založení svěřenského fondu

49.500 Kč*

Odborné poradenství (rozbor účelu fondu a vypracování nákladového profilu fondu)

v ceně

Právní služby (vypracování statutu fondu a smlouvy o správě svěřeného majetku)

v ceně

Evidence fondu u Rejstříkového soudu

v ceně

Registrace fondu u Finančního úřadu

v ceně

Komunikace s orgány dohledu

v ceně

*V uvedené ceně je vymezený časový fond ve výši 20 hodin. Z tohoto časového fondu připadá 5 hodin na odborné poradenství a 3 hodiny na právní
služby. Při překročení vymezeného časového fondu je účtována standardní hodinová sazba odborného a právního poradenství. Úplata neobsahuje
poplatky státní správy a další např. notář, soud, kolky, atd.

SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU
Správa svěřenského fondu

1,5% ročně*

Odměna správci za obhospodařování majetku a správu svěřenského fondu

v ceně

Odměna protektora za dohled nad činností správce svěřenského fondu

v ceně

Vedení finančního účetnictví svěřenského fondu

v ceně

Zpracování a podání daňového přiznání

v ceně

Založení a využívání dálkového elektronického přístupu

v ceně

Zaslání výroční účetní zprávy fondu beneficientovi

v ceně

Výkaznictví a komunikace s orgánem dohledu

v ceně

Interní audit v kalendářním roce (investiční, účetní, daňový)

v ceně

Naplňování statutu a účelu, pro který byl svěřenský fond založen

v ceně

Úschova právních dokumentů svěřenského fondu v bezpečnostní schránce

v ceně

Vyhotovení duplikátu archivovaných dokumentů (sazba za 1 stranu A4 dokumentu)

2 Kč

Odeslání výpisu o stavu majetku fondu mimo výroční účetní uzávěrku

100 Kč

Odeslání druhé a každé další výroční účetní zprávy fondu v kalendářním roce

100 Kč

Změna a úprava statutu fondu (Sazba za 1 hodinu právní služby)

2.500 Kč

* Úplata za službu správy svěřenského fondu je vyjádřena jako % z tržní hodnoty majetku ve fondu a činí 1,5% ročně, avšak minimálně 15.000 Kč.
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