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✓ Majitel společnosti 

✓ Spolumajitel společnosti 

✓ Výkonný ředitel společnosti        







✓ Od 1.1. 2014 dle NOZ č. 89/2012 Sb.

✓ Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku

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

✓ Transfer majetku mezi generacemi

✓ Uchování majetku za předem definovaných podmínek

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

Svěřenské fondy



Představení společnosti

✓ Vznik společnosti v roce 2013, právní subjekt s.r.o.

✓ Invest & Property Consulting  s.r.o. – transformace na  
akciovou společnost  v roce 2016

✓ 18 let zkušenosti s prostou správou majetku a vedení projektů

✓ Výnos v projektech po celou dobu nad 28%

✓ O majetkových vstupech rozhoduje Investiční rada (5 členů)

✓ Vyhodnocení projektů a nezávislá kontrola – FWG Investnemt s.r.o.  (od 
roku 2018),   dříve Signet Capital Ltd.)



Zahájení spolupráce 

✓ Vytvoření obchodní modelu pro správu

✓ Úprava produktu tak, aby byl srozumitelný pro obchodníky a 
jednoduchý na sjednání 

✓ Tvorba software pro evidenci obchodu a výpočet provizí 

2016



✓ Přijímáme strategické manažery pro podporu a servis obchodních 
partnerů

✓ Spouštíme nové webové stránky

✓ V říjnu se stěhujeme do větších prostor   (Španělská 2, Praha 2, 5. p.)

✓ Spouštíme následné provize obchodníkům 

✓V květnu a listopadu se  účastníme 

finanční konference FINFEST

2017



Květen 2017 oficiální představení společnosti
odborné veřejnosti - účast konference FINFEST



Založeno 305 svěřenských fondů

objem 91.222.500,- Kč

2017



✓ Nová legislativa – od 1.1. 2018 vzniká Rejstřík svěřenských 
fondů

✓ Svěřenský fond nově vzniká až zápisem do resjtříku ( dříve 
vznik NZ)

✓ Začínáme registrovat fondy do rejstříku SF

✓ Hledáme možnosti jak zachovat podmínky pro klienty a snížit 
administrativní náročnost 

2018



Akce pro obchodní partnery Automotodrom Brno 



Nové logo



✓414     Obchodních partnerů

✓2256   Klientů

✓1313   Svěřenských fondů

✓ 21  Zaměstnanců 

✓ 6   Strategických manažerů 

Invest & Property Consulting a.s.  aktuálně:



Obchodní portál …



Benefity do SF:

✓ 2015 122.500 Kč

✓ 2016 442.250 Kč

✓ 2017 2.621.573 Kč

✓ 2018 4.959.311 Kč





Generální ředitel

Obchodní 
od.

Lektor

Marketing 

Strategičtí 
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od.
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Klientský servis
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Fakturace
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Notář
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Kontrolní odd.





▪ 1) ProSpolužáky.cz s.r.o.                       Podíl: 49% IČO: 05625351    Vydavatelství učebnic

▪ 2) FI group, a.s. Podíl: 50% IČO: 0629566      Finanční a poradenské služby

▪ 3) ČMSMO s.r.o.   Podíl: 65%                     IČO: 06021981    Spec. společnost na služby pro města a obce 

▪ 4) KVB Finance s.r.o. Podíl: 60% IČO: 24253669    Obchod a správa pohledávek

▪ 5) CC leasing s.r.o. Podíl: 100% IČO: 24132446     Leasingová společnost

▪ 6) Flex Press, s.r.o. Podíl: 49% IČO: 05995736     Tiskoviny

▪ 7) Fragmenti Podíl: 49% IČO: Chorvatsko    Pivovarnictví, gastro služby, Cho, Uk

▪ 8) IPC service s.r.o. Podíl: 100% IČO: 03699625      Obchod a správa pohledávek

▪ 9) Building Invest EU s.r.o. Podíl: 100% IČO: 06295657      Obchod s nemovitostmi

▪ 10) Česká citadela s.r.o. Podíl: 24% IČO: 06420231      Vydavatelství tiskovin, časopis MY

▪ 11) Česká inv. a nem. s.r.o. Podíl: 100% IČO: 06172652      Obchod s nemovitostmi

▪ 12) FULCRUM, s.r.o. Podíl: 49% IČO: 07084099      Klinika alternativní medicíny

▪ 13) IPC DIGI s.r.o.                             Podíl: 100%                      IČO:                          Správa i-BONU

▪ 14) IPC Money a.s.                           Podíl: 65%                         IČO:                         Distribuční společnost

Majetkové podíly  …



Online výuka



Co vše jsme již vydali?





116 středních škol



Úspěchy v médiích





Digitální svět financí

▪První pokus o zavedení elektronických peněz se 

odehrál v polovině 20. století s rozvojem internetu. 

▪Její hlavní funkcí je snaha o úsporu nákladů, které 

provázejí tradiční peněžní transakce.



Digitální svět financí

▪ Žádný prostředník – peníze se posílají přímo bez prostředníků, bank a 

kreditních společností.

▪ Transparentnost – plně transparentní díky veřejné databázi. Nemůže 

dojít k podvrhu.

▪ Žádné transakční poplatky – oproti bankám nejsou žádné nebo 

dobrovolné poplatky.

▪ Bezpečnost – silné šifrování zaručuje neprolomitelnost.



Nové možnosti

• IPC chce jít s dobou! 

• Analýzy a průzkum trhu

• Vyhodnocení = elektronická měna i-BON

• Velká budoucnost virtuálních měn



Rozšíření portfolia

•IPC nově vstupuje do digitálního světa

•Od 11/2018 umíme nově správu virtuální měny



iBon

iBon je jedinečná virtuální měna. 

Systém neumožňuje těžitelnost měny. 

Má pevně stanovený počet jednotek měny a tím i pevně 

stanovený neměnný kurz. 

Není ji možno oproti jiným virtuálním měnám volně obchodovat 

na burze.



- Objem majetku ve správě roste, klientská základna také, vyšší 

náročnost administrativy, nákladovost na založení SF

- Legislativní změny a povinnosti  správce ….

Svěřenské fondy

IPC DIGI

d 1.1.2019 min. vklad 500.000Kč

Od 20.11.2018 Nový produkt i-BON

Produkt pro bonitní klienty

Produkt pro každého 



iBon

▪Nový unikátní nástroj pro správu majetku

▪Možnost správy od 25.000,- Kč

▪1 iBon = 1,- Kč

▪Garance pevného kurzu

▪Zachování podmínek správy

▪Navýšení majetku klienta o 0,75% p.m. (9% p.a.)



Jak uzavřít i-BON

www.ibonmarket.cz



iBon

▪ Jednoduché založení účtu a nákup měny

▪ Funkce virtuální peněženky

▪ Snadná obsluha prostřednictvím PC a mobilního telefonu

▪Využívá unikátní technologii Blockchain – bezpečnost, unikátnost a 

neměnnost

▪Silné šifrování zaručuje maximální bezpečnost

▪Žádné poplatky za nákup a prodej měny

▪Anonymní forma uložení finančního majetku



Jak je to snadné…

ePeněženka

25.000Kč

Dostupné pro každého

IPC 
DIGI9%



Proč s námi  spolupracovat

▪ Máte smluvně zajištěnou výši pravidelného výnosu při svěření majetku do správy

▪ Žádné vstupní ani výstupní poplatky

▪Měsíční výplata výnosu O,75% p.m. (9% p.a.)

▪Nepodstupujete měnové riziko 

▪Vhodný nástroj v rámci 

diverzifikace pro rovnoměrné rozložení portfolia



Registrace uživatele



Login uživatele



Dashboard  uživatele



Účet uživatele



Dvoufaktorová autentizace



Děkuji za pozornost ☺…


