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Registrace 
 
Registraci do družstva Simply Development uděláte prostřednictvím linku, který jste obdrželi. 
Stránka bude vypadat takto jako na linku 
http://bit.ly/SDSroubek 
 
 

 
 
 



Po provedení registrace Vám dojde email s aktivačním linkem. Na ten je třeba kliknout. 

 
 
Poté dochází ke schválení člena představenstvem družstva. Přijdou přihlašovací údaje a 
můžete se přihlásit do klientské zóny. 
 
 
www.simplydevelopment.cz 
 
 

 
 
 
Po přihlášení je třeba uhradit 2 000 Kč, za které získáte členský podíl v hodnotě 1 000 Kč a 
bude zaplacen i administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.  
 
Pozor – toto je jediný poplatek spojený s družstvy. Členské podíly, které si kupujete, můžete 
kdykoliv prodat zpět a z družstva odejít. 
 
 
 

Přihlášení 
 
Na stránkách www.simplydevelopment.cz zadejte jméno, heslo a přihlásíte se do vnitřní zóny. 



 
 
 
 

Vnit řní zóna Simply Development 
 

 
 
Dole jsou loga SHORT a LONG 
 
Nahoře v PROFIL získáte i referenční odkaz pro pozvání případných nových družstevníků. 
Link lze upravit ve zkracovači (např. http://bit.ly nebo jiný do rozumné podoby) 
 
 



 
 

Družstva Short a Long Simply Development 
Členský vklad v těchto družstvech může učinit pouze družstevník Simply Development. 
 
Kliknutím na čtverec LONG či SHORT se přihlásíte do konkrétního družstva (pokud ještě 
nejste družstevníky, bude třeba vyplnit přihlášku).  
 
Členský vklad – 5 000 Kč dle stanov je členský vklad s hlasovacím právem. Pokud nechcete 
hlasovací právo na členské schůzi, stačí vám členský vklad 400 Kč – výběr je na vás. 
Nejedná se o poplatek, členský vklad je vrácen v případě odchodu družstevníka z družstva. 
 
Když jsem družstevníkem se základním vkladem, mohu koupit mimořádný členský vklad 
(investovat svoje volné peníze tak, aby mi přinášely profit). 
 
 
Je potřeba opět dovyplnit a vytisknout přihlášku do družstva a odeslat platbu. 

Koup ě dalších družstevních vklad ů v družstvech Long a 
Short 
 
Jsem přihlášen v konkrétním družstvu a kliknu na PROJEKTY 
 

 
 
Vidím, do kterých projektů lze aktuálně vložit peníze a koupit mimořádný členský vklad 



V našem případě například Satalice I developerský projekt. 
Dle podrobností v prospektu je to projekt do září 2018 s odhadovaným výnosem 14-17%. 
 

 
 
Klikám dole na VKLAD a objeví se nahoře nabídka částky, kterou chci vložit do projektu. 
Minimální je 50 000 Kč. Nemusím řešit násobky, znám jen minimum (lze tedy vložit do 
projektu např. 52 146 Kč. 
 
Po odkliknutí PROVÉST přijdou na email instrukce. 
 



 
 
 
Platební údaje jsou uvedeny v emailu. Pokud nebude částka uhrazena do 3 pracovních dnů od 
žádosti, bude rezervace zrušena. 
 
Po připsání financí na účet získáte smlouvu o mimořádném členském vkladu a instrukce 
k zaslání. 
 
 
 
 
Jedná se o verzi 1 manuálu, která bude během pár týdnů doplněna tak, jak budou přibývat 
funkce na webových stránkách. 
 
 

Sumář 
1/ Přihlášení na odkazu 

http://bit.ly/SDSroubek 
 
2/ poslat přihlášku Simply Development 

Uhradit částku 200 Kč – dle instrukcí v emailu 
3/ poslat přihlášku Simply Development Short či Long 

Uhradit částku 400 Kč jako zálohu či 5000 Kč jako plnohodnotný podíl v družstvu – 
dle instrukcí v emailu 

4/ Následný vklad – vyberu projekt, zvolím částku (nad 50 000 Kč) 
 2x vytisknu smlouvu a posílám na družstvo 
 Posílám platbu 

Jakmile se na družstvu sejde platba a smlouva, je následně jedna kopie smlouvy 
odeslána družstevníkovi  

 
Adresa pro posílání dokumentace je na PO Box 
 
Simply Development druzstvo 
P.O.Box 76 
186 00   Praha 8 
 
 



http://simplysyndicate.cz  
web, na kterém máte stejné přihlašovací udaje jako na simply development 
přehled provizí a klientů 
aktuálně jednoduchá verze, která bude v nové verzi nasazena během následujících týdnů. 
Zatím jen prostý přehled provizí a žádosti o provize. 
Pro výplatu provizí je třeba mít podepsanou smlouvu se Simply Syndicate (stačí ve chvíli 
žádosti o provize) 
Výše provizí a postup je otázka na Šroubka. 
 
 


