Ceník pro investování při poskytování
služby Investiční makléř
1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Obstarání koupě a prodeje na burzách s cennými papíry
4. Podílové listy
5. Dluhopisy
6. Prémiové vklady
7. Vedení evidencí investičních nástrojů
8. Převody, přechody, dědictví, zástavy
9. Korporátní akce a další individuální služby

1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE PRO SLUžBU INVESTIČNÍ MAKLéŘ
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN
Ukončení služby a zrušení majetkového účtu
Otevření majetkového účtu v Navazující evidenci ČS v rámci MUIN

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

při podpisu SIS

zdarma

při zřízení služby

zdarma

na pobočce

zdarma

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍCH ÚČTŮ PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ
Zřízení investičních účtů v měnách CZK, EUR, USD, GBP, CHF, PLZ, JPY
Zřízení investičních účtů v dalších měnách po dohodě s makléřem
Veškeré transakce na investičních účtech vyjma zahraničního platebního styku

zdarma

Úročení investičních účtů

0%

3. OBSTARÁNÍ KOUPĚ A PRODEJE NA BURZÁCH S CENNÝMI PAPÍRY
3.1 Burza Praha v měně CZK

Z objemu

Za podání pokynu

0–250 000 Kč

0,35 %

50 Kč

250 001–500 000 Kč

0,25 %

400 Kč

500 001–1 000 000 Kč

0,15 %

1 200 Kč

větší než 1 000 000 Kč

0,10 %

1 700 Kč

Z objemu

Za podání pokynu

0–5 000 €

0,35 %

22 €

5 001–40 000 €

0,30 %

25 €

větší než 40 000 €

0,25 %

45 €

Z objemu

Za podání pokynu

0–5 000 £

0,50 %

22 £

5 001–40 000 £

0,45 %

25 £

větší než £ 40 000 £

0,40 %

45 £

3.2 Evropské trhy v měně EUR

3.3 Velká Británie v měně GBP
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3.4 Polsko v měně PZL

Z objemu

Za podání pokynu

0–15 000 zł

0,80 %

80 zł

15 001–50 000 zł

0,60 %

110 zł

50 001–80 000 zł

0,45 %

185 zł

větší než 80 000 zł

0,30 %

310 zł

Z objemu

Za podání pokynu

0–5 000 fr

0,35 %

24 fr

5 001–40 000 fr

0,30 %

28 fr

větší než 40 000 fr

0,25 %

50 fr

Z objemu

Za podání pokynu

0–4 000 $

0,25 %

22 $

4 001–50 000 $

0,20 %

24 $

větší než 50 000 $

0,15 %

49 $

Z objemu

Za podání pokynu

0–100 000 ¥

0,60 %

5 400 ¥

100 001–5 000 000 ¥

0,50 %

5 500 ¥

větší než 5 000 000 ¥

0,40 %

10 500 ¥

Z objemu

Za podání pokynu

0–5 000 €

0,15 %

8,5 €

větší než 5 000 €

0,10 %

11 €

3.5 Švýcarsko v měně CHF

3.6 USA a ostatní trhy v měně USD

3.7 Japonsko v měně JPY

3.8 Trh Trade Gate pro ETF

Vypořádání obchodu

zdarma

Cena za obstarání obchodu s daným titulem se stanoví jako % ze skutečně realizovaného objemu obchodu.

4. PODÍLOVé LISTY
4.1 Nákup podílových listů fondů skupiny ERSTE
Sporoinvest

při nákupu

0,3 %

ESPA český fond ﬁremních dluhopisů

při nákupu

0,3 %

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,0 %

Konzervativní Mix FF

při nákupu

1,0 %

Optimum

při nákupu

1,0 %

Fond řízených výnosů

při nákupu

1,0 %

Vyvážený Mix FF

při nákupu

1,5 %

Dynamický Mix FF

při nákupu

1,5 %

ČS Fond životního cyklu 2020

při nákupu

1,0 %

ČS Fond životního cyklu 2030

při nákupu

1,5 %

Akciový Mix

při nákupu

3,0 %

ČS nemovitostní fond

při nákupu

1,5 %

Akciové fondy

při nákupu

3,0 %

Uzavřené fondy

při nákupu

podle podmínek úpisu

při nákupu

individuálně

Fondy peněžního trhu

při nákupu

0,5 %

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,5 %

Smíšené fondy

Fondy privátního bankovnictví a Erste Premier
YOU INVEST solid, balanced, active
4.2 Podílové listy fondů třetích stran
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Akciové fondy
NN akciový trh; BNP Paribas akciový trh
Uzavřené fondy včetně zajištěných

při nákupu

4,0 %

při nákupu

3,0 %

při nákupu

podle podmínek úpisu

Cena za obstarání nákupu se stanoví jako % z hodnoty nakupovaných podílových listů.
4.3 Pravidelné investování
Sleva z ceny za obstarání nákupu se poskytuje jednou měsíčně na sjednaný pokyn na pravidelný nákup v minimální výši 1 000 Kč měsíčně.
I. pásmo – 1. až 12. investice

sleva 0 %

II. pásmo – 13. až 36. investice

sleva 25 %

III. pásmo – 37. a další investice

sleva 50 %

4.4 Prodej podílových listů
Uzavřené podílové fondy

podle statutu

Ostatní podílové fondy

podle statutu

Při prodeji podílových listů banka zprostředkuje jejich odkoupení investiční společností.
Je-li stanovena cena za obstarání prodeje, propočte se z hodnoty prodávaných podílových listů.

5. DLUHOPISY
5.1 Nákup dluhopisů
Cena Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Transakční položka za podání pokynu k nákupu
Zprostředkování nákupu dluhopisů na trhu od 1 mil. Kč

dle kurzovního lístku
při podpisu smlouvy
při podání pokynu

100 Kč
smluvní ceny

5.2 Prodej dluhopisů
Cena Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Transakční položka za podání pokynu k prodeji
Zprostředkování prodeje dluhopisů na trhu od 1 mil. Kč

dle kurzovního lístku
při podpisu smlouvy
při podání pokynu

100 Kč
smluvní ceny

Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno.
6. PRéMIOVé VKLADY
6.1 Založení prémiového vkladu
Založení vkladu – % z vkládané částky (u vybraných emisí)

při založení

podle podmínek emise

při ukončení

podle podmínek emise

6.2 Předčasné ukončení prémiového vkladu
Předčasný výběr – % z vybírané částky

7. VEDENÍ EVIDENCÍ INVESTIČNÍCH NÁSTOJŮ
Zaslání přehledu o realizovaných obchodech

po vypořádání

zdarma

Obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v CDCP

po vypořádání

zdarma

Obstarání inkasa dividend zahraničních akcií

podle data výplaty

poplatek třetí strany

Obstarání výpisu z evidencí vedených Centrálním depozitářem CP

při podání žádosti

380 Kč

Změna evidovaných údajů vztahujících se k MUIN v samostatné evidenci České spořitelny při podání žádosti

zdarma

Změna evidovaných údajů vztahujících se k MU v evidenci Centrálního depozitáře CP

100 Kč

při podání žádosti

7.1 Navazující evidence ČS
České kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 mil. do 100 mil. Kč

denně

0,04 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,03 % ročně
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Zahraniční kotované akcie
podle objemu majetku

denně

0,06% ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,10 % ročně

zbývající objem od 10 mil. do 100 mil. Kč

denně

0,08 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

denně

0,06% ročně

České nekotované akcie

Ostatní cenné papíry
podle objemu majetku

Evidencemi ČS se v případě akcií rozumí Navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených ČS na účtu Centrálního depoziráře CP,
nebo samostatné evidence cenných papírů. Navazující evidence ČS je evidence České spořitelny, a. s., navazující na evidenci vedenou
Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.
Cena za vedení evidence se počítá denně z aktuální hodnoty majetku. Kotované akcie jsou oceněny jejich tržní cenou, nekotované akcie jejich
jmenovitou hodnotou. Částky jsou účtované každé čtvrtletí. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém
účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
7.2 Vedení evidencí u zahraničních depozitářů
Eurozóna

čtvrtletně

0,015 %,
minimálně 2 EUR

Velká Británie GBP, EUR, USD

čtvrtletně

0,020%,
minimálně 2 GBP

Polsko

čtvrtletně

0,045 %,
minimálně 5 PLN

USA

čtvrtletně

0,015 %,
minimálně 2 USD

Japonsko

čtvrtletně

0,020 %,
minimálně 300 JPY

Švýcarsko

čtvrtletně

0,020 %,
minimálně 2 CHF

Cena za vedení evidence se počítá z aktuální tržní hodnoty majetku k poslednímu dni čtvrtletí za každý ISIN v každé evidenci.
Částky jsou účtované každé čtvrtletí.
7.3 Vedení evidence podílových listů
Vedení evidence

zdarma

Zasílání přehledu obchodů po provedené transakci

zdarma

Zasílání Přehledu portfolia v dohodnutých intervalech

zdarma

Změna evidovaných údajů vztahujících se k MUIN Evidencích ČS kromě převodů a přechodů

zdarma

Podílové listy jsou vedeny v rámci samostatných evidencí podílových listů na majetkových účtech (MUIN) klientů. Samostatné evidence
podílových listů podílových fondů vede Česká spořitelna jako obchodník s cennými papíry.

8. PŘEVODY, PŘECHODY, DĚDICTVÍ, ZÁSTAVY
Na základě žádosti podané na pobočce

podle Ceníků investičních
nástrojů

Cena za podání žádosti se hradí při zadání pokynu.

9. KORPORÁTNÍ AKCE A DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SLUžBY
Služby vyžadující manuální zpracování*
*

400 Kč za každých započatých
15 minut úkonu

Vybrané služby spojené s korporátní akcí lze sjednat prostřednictvím investičního makléře.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
Tento ceník nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2016.
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