
Know–How
Jak si vybudovat 
vlastní stabilní příjem



Hledáte řešení  
na tyto otázky?

Daňové a legislatívní  
nároky kladené 
na podnikatele? 

Nejistota v důchodovém  
a sociálním systému? 

Stárnutí populace? 

Globální nejistoty?



Odpovědí na mnohé  
otázky může být vlastní  
stabilní měsíční příjem  
finanční jistota



Finanční jistota má 
neocenitelnou hodnotu
Avšak vybudovat si 
skutečný pasivní  
příjem znamená: 

● vysoké investice 

● velmi mnoho času a tvrdé práce 

● znalosti - odbornost, 
     profesionalitu  

● zabezpečení se před 
     podnikatelskými riziky  
     a mnoho jiného…



Naše nabídka

Síla spojenectví 
vzájemná pomoc, 
soudržnost, dělba  
práce, jednota, 
ekonomická a tržní síla…

Trpělivost  
nejdříve my pomáhame 
vybudovat aktiva a 
potom aktiva tvoří 
příjmy pro nás…

Eliminace rizik  
ve velkém týmu je  
více odborníků, ve  
více projektech je  
větší jistota příjmů



Přinášíme Vám 
ověřený know-how

Na tvorbu aktiv  
a pasivních příjmů

Mnoho let praxe  
ho zdokonalilo

Jeho vlastníkem je 
Tradiční družstvo  
a nabízí ho svým 
členům





Naše strategie na vybudování věrnostního 
důchodu   pro členy družstva



Členství v Tradičním družstvu

Všichni jsme schopni 
změny a růstu

Jen potřebujeme 
znát, kde začít

spoluprací získat 
podíl na zisku 
družstva,     svůj 
vlastní, stabilní, 
doživotní a děditelný 
pasivní příjem – 
Refundaci  

možnost výhodně 
dovolenkovat přes 
jedinečný dovolenkový 
program tzv. Program 
Vacation (PV)

podíly na zisku ze 
základního členského 
vkladu – roční dividendy 

slevové nákupy ve 
smluvních provozovnách

Výhodou členství je



Členství v Tradičním družstvu

Všichni jsme schopni 
změny a růstu

Jen potřebujeme 
znát, kde začít

uhradit základní 
čl.vklad 332 EUR  
(také na splátky)

vykonávat obraty 
přes družstevní účet  
tzv. TD-PAY

ochota vzdělávat se, 
zajímat sa o projekty 
družstva

Podmínky spolupráce



Tradiční družstvo

družstevnictví má 
dlouhou historii a 
hodnoty, které družstva 
uznávají jsou lidské, jsou 
o vzájemné pomoci a 
soudržnosti

už dnes má naše 
družstvo více než 
tisíc členů, kteří si 
díky know-how 
budují svůj vlastní 
pasivní příjem

družstvo poskytuje 
také jiné výhody, 
slevněné nákupy ve 
smluvních 
provozovnách a 
eshopech


