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On-line obchodování přes Brokerjet končí 

 

On-line obchodování s cennými papíry prostřednictvím platformy Brokerjet bude po dvanácti letech 

ukončeno. Důvodem je malý zájem ze strany aktivních investorů. Celkově tak platforma Brokerjet nepřinesla 

to, co si na začátku vytýčila, ekonomicky proto nedává smysl v ní pokračovat.  

 

Společnost Brokerjet České spořitelny rozešle v říjnu investorům výpovědi smluv, jejich platnost vyprší 30. 

listopadu 2015. Poslední nákupní pokyny přes platformu  Brokerjet budou moci klienti zadávat 12. Listopadu 

2015. Od 1. prosince 2015 již nebude možné podávat pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů 

prostřednictvím platformy. Investoři by do této doby měli buď zcela vypořádat své obchody s cennými papíry 

a uzavřít své pozice, anebo portfolio včetně hotovosti převést k jinému obchodníkovi. 

 

Zrušením služby on-line obchodování reaguje Brokerjet České spořitelny na malý zájem investorů. „Nízký počet 

aktivních investorů v ČR nám bohužel nedovoloval dostatečně investovat do vývoje vlastní technologie pro 

obchodování, a proto jsme se rozhodli od jejího dalšího vývoje ustoupit a ukončit svou službu,“ vysvětluje Libor 

Janoušek, předseda představenstva společnosti Brokerjet České spořitelny. „Rozhodli jsme se informovat o ukončení 

co nejdříve, aby měli investoři dostatek času na výběr nového vhodného obchodníka.“ 

 

 Investiční produkty zůstanou i nadále důležitou součástí nabídky České spořitelny. „Zájemcům z řad stávajících 

klientů Brokerjetu, nabídneme širokou škálu investičních produktů a služeb,“ potvrzuje Pavel Kráčmar, ředitel retailové 

distribuce investičních produktů a služeb České spořitelny. Česká spořitelna spustí od 1. listopadu 2015 novou službu 

„Investiční makléř ČS“. Investoři, kteří se jí rozhodnou využít, převedou svá portfolia do České spořitelny a následně 

budou moci zadávat telefonické pokyny k nákupu nebo prodeji na akciových burzách nebo k nákupu investičních 

produktů České spořitelny. Tato služba je určena zejména méně aktivním investorům, kteří až dosud obchodovali 

přes Brokerjet.  Aktivním investorům nabídne Brokerjet převést své portfolio cenných papírů na moderní platformu 

SaxoTraderGo spravovanou Saxo Bank.  

 

Podrobnější informace související s ukončením on-line obchodování přes Brokerjet budou k dispozici na stránkách 

new.brokerjet.cz. Svou činnost ukončuje také Brokerjet v Rakousku, více informací zde. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
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http://www.erstegroup.com/en/Press/Press-Releases/Archive/2015/7/13/Brokerjet-service-to-be-discontinued-as-of-20151130~Strategie-Zahlen
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů 

Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování  

Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší 

obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů 

Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší 

obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a 

institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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