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Služby poskytované v oblasti
cenných papírů
1. Smluvní dokumentace
2. Majetkové účty
3. Investiční účty
4. Správa aktiv
5. Podílové fondy
6. Cenné papíry obchodované na veřejném trhu (akcie, ETF, investiční certiﬁkáty a jiné)
7. Dluhopisy (dluhové cenné papíry, prémiové dluhopisy, hypoteční zástavní listy a podřízené dluhopisy)
8. Prémiové vklady
9. Vedení evidence

1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN – před první investicí

zdarma

Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů – na žádost klienta

zdarma

2. MAJETKOVÉ ÚČTY
2.1 Zřízení a vedení v evidenci ČS a v navazující evidenci ČS
Vedení majetkového účtu

zdarma

Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu (kromě převodů a přechodů)

zdarma

2.2 Zřízení a vedení v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s (CDCP)
Otevření majetkového účtu

100

Zrušení majetkového účtu

100

2.3 Převod cenných papírů
2.3.1 Kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP)
Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci evidence ČS

zdarma

v rámci navazující evidence ČS

100 za ISIN

do evidencí ČS z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

150 za ISIN

z evidencí ČS do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

800 za ISIN

Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele
v rámci evidence ČS

zdarma
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v rámci navazující evidence ČS
– do evidencí ČS z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

150 za ISIN

– z evidencí ČS do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

800 za ISIN

– do evidencí ČS z nezařazeného účtu – převod všech cenných papírů

100 za ISIN

– do evidencí ČS z nezařazeného účtu

150 za ISIN

z navazující evidence ČS do evidence CDCP

800 za ISIN

do navazující evidence ČS z evidence CDCP

100 za ISIN

převod imobilizovaných akcií (účtuje se na straně převádějícího)

150 za ISIN

2.3.2 Evidovaných u zahraničních depozitářů
Individuální cena.
2.4 Přechod cenných papírů
2.4.1 Dědictví
Přechody v evidencích ČS

zdarma

Přechod každého ISIN v navazující evidenci ČS

300

2.4.2 Darování cenných papírů v evidencích ČS do Nadačního fondu CDCP
Převod darovaných cenných papírů

zdarma

2.5 Zástavy cenných papírů a pozastavení práva nakládat
Založení/změna/zrušení/realizace smluvního zástavního práva cenných papírů v evidencích ČS
Podání Žádosti k nastavení zástavního práva

400

Nastavení zástavního práva za každý ISIN

300

Založení, změna, zrušení nebo pozastavení práva nakládat s imobilizovanými akciemi

300

2.6 Zaslání výpisů z majetkových účtů
Přehled portfolia
– elektronicky (email / internetové bankovnictví)

zdarma

– poštou

15

– poštou do zahraničí

25

– osobně na pobočce

80

Přehled obchodů
– elektronicky (email / internetové bankovnictví)

zdarma

– poštou

zdarma

– poštou do zahraničí

zdarma

Obstarání výpisu z evidencí vedených Centrálním depozitářem cenných papírů

380

Výpis správy aktiv

zdarma

Klienti s roční frekvencí výpisů mají kvartální výpisy na pobočce zdarma. Výpisy poskytujeme zdarma pro klienty nad 70 let.
2.7 Ostatní služby
Přidělení NID u zahraničních investorů
Přidělení NID u zahraničních investorů před první investicí
Obstarání inkasa výnosů cenných papírů

450
zdarma
poplatek třetí strany
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Služby vyžadující manuální zpracování (lze sjednat prostřednictvím bankéře)

400 Kč za každých započatých 15
minut úkonu

Cena za klientem zaviněnou suspendaci obchodu za každý den až do jejího vyřízení

800

3. INVESTIČNÍ ÚČTY
Vedení investičního účtu

zdarma

Transakce na investičním účtu s výjimkou zahraničního platebního styku

zdarma

4. SPRÁVA AKTIV
Cena za tuto službu se stanovuje individuálně.

5. PODÍLOVÉ FONDY
Minimální výše investice je 300 Kč.
5.1 Cena za obstarání nákupu podílových listů fondů skupiny Erste
Cena je uvedena v % z hodnoty nakupovaných podílových listů. V případě nákupu přes internetové bankovnictví je cena o 10% nižší.
Akciové fondy

3,00 %

Akciový mix

3,00 %

ČS fond životního cyklu 2020

1,00 %

ČS fond životního cyklu 2030

1,50 %

Dluhopisové fondy

1,00 %

Dynamický mix FF

1,50 %

ESPA český fond ﬁremních dluhopisů

0,30 %

Fond řízených výnosů

1,00 %

Konzervativní mix FF

1,00 %

Nemovitostní fond REICO

1,50 %

Optimum

1,00 %

Sporoinvest

0,30 %

Universum

1,00 %

Vyvážený mix FF

1,50 %

YOU INVEST solid, balanced, active
Uzavřené fondy

individuální
dle podmínek úpisu

5.2 Cena za obstarání nákupu podílových listů fondů třetích stran
Cena je uvedena v % z hodnoty nakupovaných podílových listů. V případě nákupu přes internetové bankovnictví je cena o 10 % nižší.
Akciové fondy

4,00 %

Dluhopisové fondy

1,50 %

Fondy peněžního trhu

0,50 %

NN akciový trh

3,00 %

BNP Paribas akciový trh

3,00 %

Uzavřené fondy

dle podmínek úpisu
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5.3 Pravidelné investování
I. pásmo: 1.–12. investice

sleva 0 %

II. pásmo: 13.–36. investice

sleva 25 %

III. pásmo: 37. a další investice

sleva 50 %

Podmínkou poskytnuté slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1 000 Kč měsíčně.
5.4 Prodej podílových listů
Maximální cena je stanovena vždy statutem konkrétního produktu.
5.5 Výměna podílových listů
Do podílového fondu s vyšší cenou za obstarání nákupu

rozdíl ceny

Do podílového fondu s nižší cenou za obstarání nákupu

zdarma

Podílové listy lze převádět jen v rámci jedné investiční společnosti, a to pouze u fondů ESPA, EAM ČR, REICO, HSBC, NN. Výměny mezi různými investičními
společnostmi jsou možné jen mezi EAM ČR a REICO. Cenu za výměnu vypočteme z rozdílu cen za obstarání nákupu podílových listů.
6. CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA VEŘEJNÉM TRHU (AKCIE, ETF, INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY A JINÉ)
6.1 Obstarání koupě a prodeje – český trh
v objemu menším než 500 000 Kč

0,4 % min. 300 Kč

v objemu menším než 500 000 Kč u certiﬁkátů Erste Group Bank

0,4 % min. 100 kč

v objemu od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč

2 000 Kč + 0,25% z částky
nad 500 tis. Kč

v objemu od 1 000 000 Kč

3 250 Kč + 0,10% z částky
nad 1 mil. Kč

6.2 Obstarání koupě a prodeje – zahraniční trhy
Evropské trhy v měně EUR

0,9 %, min. 23 EUR

Japonsko

0,9 %, min. 3 350 JPY

Polsko

0,9 %, min. 100 PLN

Švýcarsko

0,9 %, min. 23 CHF

USA

0,6 %, min. 20 USD

Velká Británie

0,9 %, min. 25 GBP

Cenu za obstarání obchodu vypočítáváme jako % z denního objemu realizovaného obchodu s daným titulem.

7. DLUHOPISY (DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY, PRÉMIOVÉ DLUHOPISY, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY A PODŘÍZENÉ DLUHOPISY)
7.1 Nákup a úpis z portfolia banky
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Úpis

podle kurzovního lístku
sjednané procento ze jmenovité
hodnoty dluhopisu
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7.2 Prodej do portfolia banky
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů

podle kurzovního lístku

Cena za obstarání prodeje hypotečních zástavních listů (HZL)

1 % z objemu obchodu

Cena za obstarání prodeje dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů

2 % z objemu obchodu

Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno.
7.3 Nákup a prodej dluhopisů na OTC trhu nebo v obchodním systému
Cena za obstarání
nákupu/prodeje (stanovené %
z objemu obchodu)*

Dluhopisy v CZK / objem obchodu
0–4,99 mil.

0,50 %

5–9,99 mil.

0,40 %

od 10 mil.

0,35 %

* Minimální cena za obstarání nákupu/prodeje je 500 Kč, maximální cena za obstarání nákupu/prodeje je 250 000 Kč.
8. PRÉMIOVÉ VKLADY
Ceny jsou stanoveny podle podmínek emise.
Založení vkladu – % z vkládané částky (u vybraných emisí)

podle podmínek emise

Předčasný výběr – % z vybírané částky

podle podmínek emise

9. VEDENÍ EVIDENCE
9.1 Samostatné evidence ČS
Sběrné dluhopisy
Vedení dluhopisů ČS a EGB v samostatné evidenci sběrných dluhopisů

zdarma

Dluhopisy v samostatné evidenci listinných cenných papírů
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,04 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,03 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,02 % ročně

Imobilizované akcie
v objemu menším než 20 000 000 Kč

0,04 % ročně

zbývající objem od 20 000 000 do 100 000 000 Kč

0,025 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,01 % ročně

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Částky účtujeme čtvrtletně.
9.2 Navazující evidence ČS
České kótované akcie
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,04 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,03 % ročně

Zahraniční kótované akcie
v libovolném objemu

0,06 % ročně
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České nekótované akcie
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,10 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,08 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,06 % ročně

České dluhopisy
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,04 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,03 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,02 % ročně

Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR

0,017 %, min. 2 EUR

dluhopisy v USD

0,048 %, min. 2 USD

dluhopisy v CZK

0,017 %, min. 50 Kč

Ostatní cenné papíry
v libovolném objemu

0,06 % ročně

9.3. Evidence Centrálního depozitáře CP
České kótované akcie
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,17 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

individuální

Zahraniční kótované akcie
v libovolném objemu – denně

0,20 % ročně

České nekótované akcie
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,30 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,25 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

individuální

České dluhopisy
v objemu menším než 10 000 000 Kč

0,07 % ročně

zbývající objem od 10 000 000 do 100 000 000 Kč

0,05 % ročně

zbývající objem nad 100 000 000 Kč

0,03 % ročně

Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR

0,017 %, min. 2 EUR

dluhopisy v USD

0,048 %, min. 2 USD

dluhopisy v CZK

0,017 %, min. 50 Kč

Ostatní cenné papíry
v libovolném objemu

0,20 % ročně

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z aktuální hodnoty majetku. Kótované cenné papíry jsou oceněny jejich tržní cenou, nekótované cenné papíry
jejich jmenovitou hodnotou. Částky účtujeme čtvrtletně.
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9.4 Evidence u zahraničních depozitářů
Evropské trhy v měně EUR

0,015 %, min. 2 EUR

Japonsko

0,020 %, min. 300 JPY

Polsko

0,045 %, min. 5 PLN

Švýcarsko

0,020 %, min. 2 CHF

USA

0,015 %, min. 2 USD

Velká Británie GBP, EUR, USD

0,020 %, min. 2 GBP

Cena za vedení evidence se počítá ze součtu aktuálních tržních hodnot všech investičních nástrojů v dané evidenci k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
Pokud jsou v evidenci vedeny investiční nástroje v různých měnách, počítají se ceny za vedení evidence zvlášť pro každou měnu. Částky účtujeme každé
čtvrtletí.
Minimální cena za vedení cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny.
Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak.
TTento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 31. 10. 2018, každá případná změna
bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s.
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