CENÍK SLUŽEB
SAZEBNÍK POPLATKŮ SPOLEČNOSTI SVĚŘENSKÁ SPRÁVA s.r.o.
Úvodní ustanovení
Sazebník poplatků pro zřízení svěřenského fondu na klíč
Sazebník poplatků pro jednotlivé úkony
Závěrečné ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tento Sazebník poplatků ke svěřenským fondům a souvisejícím službám (dále jen „Sazebník“)
vydává společnost Svěřenská správa s.r.o. v souladu a v návaznosti na smluvní podmínky
společnosti.
2. Tento Sazebník představuje Sazebník ve smyslu smluvních podmínek, a tedy stanovuje zejména
výši úplaty (poplatků), jež náleží společnosti za poskytované služby Klientům a který obsahuje výčet
úkonů/prací poskytovaných společností v rámci dané služby, pokud jej neobsahuje individuální
smlouva Klienta.
3. Veškeré poplatky uvedeny níže v Sazebníku jsou uváděny v měně CZK, a to bez zákonné sazby
DPH, která je dále přičítána.

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO ZŘÍZENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU NA KLÍČ
Svěřenský fond (Osobní)

75 000 Kč*

Koordinace celého procesu zřízení fondu
Rozbor životní situace
Definování účelu svěřenského fondu
Identifikace možných scénářů vývoje a jejich řešení
Plánování efektivní struktury fondu
Stanovení principů fungování svěřenského fondu
Vyhodnocení rizik a návrh způsobu jejich omezení
Ekonomické a daňové plánování
Příprava právní dokumentace a souvisejících listin
Právní asistence u notáře
Notářský zápis
Zápis do evidence u Rejstříkového soudu
Komunikace s dotčenými orgány státní správy
*V uvedené ceně je vymezený časový fond ve výši 5 hodin – strukturování a 5 hodin – příprava právní dokumentace. Při
překročení vymezeného časového fondu je účtována hodinová sazba ve výši 3 000 Kč. Cena neobsahuje jakékoliv poplatky
orgánům státní správy. Odměna notáře za zápis je hrazena samostatně dle tarifní hodnoty stanovené vyhláškou
Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.
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Svěřenský fond (Rodinný, Obchodní, Charitativní)

individuální kalkulace

K individuální kalkulaci přistupujeme v případech, kdy je patrné, že hodinová náročnost celého
procesu zřízení svěřenského fondu překročí 10 hodin odborných prací nebo v případech zakládání
charitativních a paralelních svěřenských fondů.

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ÚKONY
Odborné konzultace
Trustové poradenství

3.500 Kč/hod.

Právní poradenství
Daňové poradenství
Investiční poradenství
Transakční poradenství
Filantropické poradenství
Cybersecurity poradenství

Strukturování

43 500 Kč*

Rozbor životní situace
Definování účelu svěřenského fondu
Identifikace možných scénářů vývoje a jejich řešení
Plánování efektivní struktury fondu
Stanovení principů fungování svěřenského fondu
Vyhodnocení rizik a návrh způsobu jejich omezení
Ekonomické a daňové plánování
*V uvedené ceně je vymezený časový fond ve výši 5 hodin. Při překročení vymezeného časového fondu je účtována
standardní hodinová sazba odborných konzultací ve výši 3 000 Kč.

Příprava právní dokumentace

38 500 Kč*

Koordinace celého procesu zřízení fondu
Rozbor životní situace
Definování účelu svěřenského fondu
Identifikace možných scénářů vývoje a jejich řešení
Plánování efektivní struktury fondu
Stanovení principů fungování svěřenského fondu
Vyhodnocení rizik a návrh způsobu jejich omezení
Ekonomické a daňové plánování
Příprava právní dokumentace a souvisejících listin
Právní asistence u notáře
V uvedené ceně je vymezený časový fond ve výši 5 hodin. Při překročení vymezeného časového fondu je účtována
standardní hodinová sazba odborných konzultací ve výši 3 000 Kč.
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Založení
Právní asistence u notáře

12.000 Kč*

Notářský zápis
Zápis do evidence u Rejstříkového soudu
Komunikace s dotčenými orgány státní správy
Cena neobsahuje jakékoliv poplatky orgánům státní správy. Odměna notáře za zápis je hrazena samostatně dle tarifní
hodnoty stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Správa
Základní nastavení procesů svěřenského fondu
Zajištění účetních a daňových povinností
Profesionální správa
Výběrové řízení na profesionálního správce

13.500 Kč
3.500 Kč
individuálně
22.500 Kč

Vyřízení registračních povinností

3.500 Kč/hod.

Zprostředkování finančních služeb (bankovní účet, pojištění)

3.500 Kč/hod.

Dohled
Nastavení, implementace a výkon institucionálního dohledu

individuálně

Zastupování
Zastupování v akceptačním procesu zřízení bankovního účtu u bank

3.500 Kč/hod.

Ostatní služby
Výjezd ke klientovi po Praze
Výjezd ke klientovi po ČR mimo Prahu
Půl den (do 4 hodin)
Celý den (4 až 8 hodin)
Individuální školení (7 hodin)

28 Kč/ km
5.500 Kč/ den
8.000 Kč*
15.000 Kč*
25.000 Kč/den*

*V uvedené ceně je kalkulována účast jedné osoby. Při účasti dvou a více osob přistupujeme k individuální kalkulaci.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 6. 2019
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