
PRAVIDLA KLUBU FOUNDERS CLUB V DANÉ ZEMI

Účelem programu klubu dōTERRA Founders Club je identifikovat a odměnit vedoucí produktové poradce, 
kteří hrají klíčovou roli při otevírání, rozvoji a soustavném udržitelném růstu daného regionu.

Pro region dōTERRA EMEA platí následující pravidla pro Founders Club v dané zemi nebo kombinaci zemí:

• Jakmile produktový poradce splní všechny kvalifikace po dobu tří po sobě jdoucích měsíců, bude v dané 
zemi nebo kombinaci zemí považován za kvalifikovaného zakladatele. Kvalifikovaný zakladatel musí 
pro pozici Zlato po 10 ze 12 měsíců kalendářního roku dodržovat všechny požadavky, aby byl způsobilý 
k získání bonusových fondů v rámci Founders Club v dané zemi. Od pozic Platina a Diamant se vyžaduje 
splňovat všechny požadavky po dobu 9 z 12 měsíců. Konkrétní příklady týkající se načasování dosažení 
požadavků na tři po sobě jdoucí měsíce v rámci kalendářního roku jsou uvedeny níže ve Směrnicích 
Founders Club.

• POŽADAVEK NA POZICI ZLATO (viz tabulka níže pro jednotlivé země nebo kombinace zemí)  
Aby se kvalifikoval jako zakladatel, musí produktový poradce dosáhnout pozice Zlato a mít v dané 
zemi nebo kombinaci zemí alespoň tři osobně zaregistrované členy na pozici Premiér s organizačním 
objemem převyšujícím 5 000 OV v každé Premiérske noze. Produktový poradce může mít také jiné 
členy, kteří ho kvalifikovali na pozici Zlato, ale produktový poradce musí mít tři ze členů na pozici Premiér 
osobně zaregistrovaných v dané zemi nebo kombinaci zemí, přičemž každý člen na pozici Premiér 
musí přesahovat organizační objem 5 000 OV, aby se kvalifikoval. Objem bude kontrolován na úrovni 
výkonného ředitele. 

• POŽADAVEK NA POZICI PLATINA (viz tabulka níže pro jednotlivé země nebo kombinace zemí)  
Aby se kvalifikoval jako zakladatel, musí produktový poradce dosáhnout pozice Platina a mít v dané  
zemi nebo kombinaci zemí alespoň tři osobně zaregistrované členy na pozici Stříbro s organizačním 
objemem  převyšujícím 9 000 OV v každé Stříbrné noze. Produktový poradce může mít také jiné členy, 
kteří ho kvalifikovali na pozici Platina, ale produktový poradce musí mít tři ze členů na pozici Stříbro 
osobně zaregistrovaných v dané zemi nebo kombinaci zemí, přičemž každý člen na pozici Stříbro musí 
přesahovat organizační objem 9 000 OV, aby se kvalifikoval. Objem bude kontrolován na úrovni Elita. 

• POŽADAVEK NA POZICI DIAMANT (viz tabulka níže pro jednotlivé země nebo kombinace zemí)  
Aby se kvalifikoval jako zakladatel, musí produktový poradce dosáhnout pozice Diamant a mít v dané 
zemi nebo kombinaci zemí alespoň čtyři osobně zaregistrované členy na pozici Stříbro s organizačním 
objemem převyšujícím 9 000 OV v každé Stříbrné noze. Produktový poradce může mít také jiné členy, 
kteří ho kvalifikovali na pozici Diamant, ale produktový poradce musí mít čtyři ze členů na pozici Stříbro 
osobně zaregistrovaných v dané zemi nebo kombinaci zemí, přičemž každý člen na pozici Stříbro musí 
přesahovat organizační objem 9 000 OV, aby se kvalifikoval. Objem bude kontrolován na úrovni Elita. 

• Zakladatelé obdrží jeden podíl fondů Founders Club v dané zemi nebo kombinaci zemí. Fondy tvoří 
0,5 % celkového objemu pro výpočet provizí za kvalifikační kalendářní rok, který se dělí mezi příslušný 
počet zakladatelů. Viz tabulka níže.

• Jakmile se v každé příslušné zemi nebo kombinaci zemí obsadí všechny pozice zakladatelů, Founders 
Club bude pro tuto oblast uzavřen (viz tabulka níže, kde je uveden počet pozic na danou zemi nebo 
kombinaci zemí).



Země nebo  
kombinace zemí

Počet pozic zakladatelů v dané zemi 
nebo kombinaci zemí

Požadavek na 
pozice v dané zemi Datum otevření

Litva [UZAVŘENO]
Estonsko [UZAVŘENO]
Lotyšsko [UZAVŘENO]

5 Zlato 1. června 2017

Bulharsko 5 Zlato 1. leden 2023

Rumunsko [UZAVŘENO] 
Moldávie (GAC) [UZAVŘENO] 10 Platina 1. září 2017

Řecko
Kypr
Malta

7 Zlato 1. června 2017

Česká republika
Slovensko 10 Platina 1. června 2017

Maďarsko [UZAVŘENO] 5 Platina 1. června 2017

Bosna a Hercegovina (GAC)
Chorvatsko
Slovinsko

5 Platina 1. září 2017

Polsko [UZAVŘENO] 10 Zlato 1. června 2017

Rakousko [UZAVŘENO] 5 Diamant 1. června 2017

Belgie
Lucembursko 7 Zlato 1. června 2017

Švýcarsko
Lichtenštejnsko 5 Diamant 1. června 2017

Francie
Andorra
Monako

15 Zlato 1. června 2017

Německo [UZAVŘENO] 17 Diamant 1. června 2017

Irsko 5 Zlato 1. června 2017

Itálie [UZAVŘENO] 15 Zlato 1. června 2017

Nizozemsko 7 Platina 1. června 2017

Island
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko

10 Platina 1. června 2017

Portugalsko [UZAVŘENO] 5 Zlato 1. června 2017

Španělsko 10 Zlato 1. června 2017

Spojené království 10 Platina 1. června 2017

Izrael [UZAVŘENO] 5 Zlato 1. června 2017

Rusko [UZAVŘENO] 30 Zlato 1. ledna 2020

Jižní Afrika 20 Zlato 1. října 2019
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• Společnost dōTERRA může dle vlastního uvážení v kterékoli zemi nebo kombinaci zemí kdykoli vznést další požadavky na 
kvalifikaci zakladatele do klubu Founders Club. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat požadavky na neustálý pokrok 
nebo požadavky na výkonnost, jako je dosažení bonusu Power of 3, nebo požadavek, aby zakladatel v dané zemi nebo 
kombinaci zemí prokázal činnost. „Činnost“ může být konkrétně definována požadavky týkajícími se následujících oblastí: 
Mentoring, osobní registrace a rozvoj jednotlivců v dané zemi nebo kombinaci zemí, pořádání setkání na daném trhu, nebo 
účast na akcích na daném trhu. 

• Zakladatelem by měla být osoba, která skutečně buduje účet potenciálně kvalifikovaného produktového poradce. Účty 
produktových poradců budované příbuzným nebo přítelem jménem jiné osoby nesplňují podmínky kvalifikace.  

• Účet produktového poradce splňuje podmínky kvalifikace na pozici zakladatele pouze tehdy, když je kvalifikace dosaženo 
prostřednictvím prokazatelného objemu. Použije-li produktový poradce danou platební metodu na více účtech, musí 
prokázat, že jde o objednávky pro jiné osoby, než je produktový poradce. Bude vyžadován doklad zpětné platby příjemcem 
produktovému poradci. 

• V žádné zemi ani kombinaci zemí nemůže mít žádná osoba více než jednu pozici zakladatele. Členství v klubu Founders 
Club je odměnou za individuální a osobní úsilí. Produktový poradce se však může kvalifikovat na jednu pozici zakladatele 
v každé samostatné zemi nebo kombinaci zemí, kde se Founders Club nachází. 

• Protože zakladatel si musí udržovat svou kvalifikaci po dobu 10 z 12 měsíců každého kalendářního roku, aby si zachoval 
pozici Zlato (9 z 12 měsíců na pozici Platina a Diamant), platí následující: 

• Během prvního roku kvalifikace se tři po sobě jdoucí měsíce, kdy se kvalifikuje jako zakladatel, započítávají také 
do požadavků na roční kalendářní udržení pozice zakladatele. Jsou-li prvními třemi měsíci kvalifikačního roku říjen, 
listopad a prosinec, zakladatel se v daném roce kvalifikuje na bonus v rámci Founders Club. Pro ilustraci se podívejte na 
tabulku níže, kde je uveden Celkový počet zbývajících měsíců úlevy.  

 

• Požadavky na udržení pozice zakladatele se na začátku každého kalendářního roku vynulují.  

• POŽADAVKY NA TRVALÝ POKROK: Od každého zakladatele se očekává, že bude neustále rozvíjet organizaci dōTERRA 
a ostatním pomáhat dělat totéž. Tak, jak se bude rozšiřovat a rozvíjet organizace v dané zemi nebo kombinaci zemí, 
očekává se, že členové Founders Club budou také zrát a rozvíjet se. Jak je uvedeno výše, požadavky na trvalý pokrok 
mohou být oznámeny a začít platit pro Founders Club v dané zemi nebo kombinaci zemí kdykoli. Požadavky se mezi 
jednotlivými zeměmi nebo kombinacemi zemí mohou lišit.  

• Účet produktového poradce kvalifikovaného zakladatele musí splňovat požadavky společnosti dōTERRA. Nevyřešené 
porušení předpisů či pravidel, jakož i jakékoli neetické obchodní chování musí být vyřešeno ke spokojenosti společnosti 
dōTERRA. Společnost dōTERRA si v těchto případech vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení neomezeně odkládat 
výplatu z fondů Founders Club takto jednajícímu zakladateli, který se jinak kvalifikoval, dokud účet zakladatele nebude 
znovu uveden do pořádku.

Kvalifikační pozice
Kvalifikace* zakladatele do měsíce:

březen červen září prosinec

ZLATO 2 1 0 0

PLATINA 3 2 1 0

DIAMANT 3 2 1 0

* Aby se produktový poradce kvalifikoval, musí dosáhnout dané pozice po tři po sobě jdoucí měsíce.

CELKOVÝ POČET ZBÝVAJÍCÍCH MĚSÍCŮ ÚLEVY


