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ČÁST I.  

SLUŽBY PROVÁDĚNÉ BEZPLATNĚ 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

ZDRM1 Služby osobního makléře zdarma* 

ZDRM2 Investiční poradenství zdarma* 

ZDRM3 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma 

ZDRM4 Zasílání informačních SMS zpráv o realizaci obchodů zdarma 

ZDRM5 
Připsání dividend v evidenci Roklen360 a.s. na účet 

zákazníka 
zdarma 

ZDRM6 
Vklad finančních prostředků na účet vedený u Roklen360 

a.s. 
zdarma 

ZDRM7 Zpracování pomocné daňové sestavy pro zákazníka zdarma 

ZDRM8 
Elektronický výpis provedených transakcí na účtech 

zákazníka 
zdarma** 

* Platí pro zákazníky s uzavřenou komisionářskou smlouvou a v rozsahu a míře obvyklé pro realizaci investice do investičních 
nástrojů. 

** Pokud si zákazník nezvolí mezi zasíláním elektronického a papírového výpisu, bude mu zasílán automaticky papírový výpis. 
(viz. dále položka CDRG7). Zákazníkům, kterým není poskytována doplňková investiční služba úschova a správa investičních 
nástrojů včetně souvisejících služeb, bude zasílán pouze elektronický výpis.  

 
ČÁST II.  

POPLATKY ZA SLUŽBY SPOJENÉ S OBCHODY S CENNÝMI PAPÍRY 

A) ČESKÁ REPUBLIKA 

A1) BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA - XETRA 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

BPCP1 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma 

BPCP2a 
Poplatek z prvních 500 000 Kč objemu realizovaného 

obchodu 

0,65 %  

(min. 300 Kč) 

BPCP2b 
Poplatek z přebývající částky až do 1 000 000 Kč objemu 

realizovaného obchodu 
0,55 % 

BPCP2c 
Poplatek z přebývající částky až do 2 000 000 Kč objemu 

realizovaného obchodu 
0,40 % 

BPCP2d 
Poplatek z přebývající částky 2 000 000 Kč objemu 

realizovaného obchodu 
0,20 % 

BPCP3 
Poplatek z objemu ostatních realizovaných operací (Buy-

Sell operace, aj.) 
Dohodou 

Pokud je pokyn realizován v průběhu více dní, počítá se poplatek zvlášť za každou částečnou realizaci pokynu uskutečněnou   
v daném obchodním dni. 

Uvedené poplatky nezahrnují poplatek BCPP. Celkový poplatek se vypočte jako suma poplatků v jednotlivých objemových 
pásmech realizovaného pokynu. Na přání zákazníka budou všechny poplatky před provedením operace vyčísleny. 

Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v objemu 1 100 000 Kč se vypočte jako suma dílčích 
poplatků BPCP2a (500 000 x 0,65 %), BPCP2b (500 000 x 0,55 %) a BPCP2c (100 000 x 0,40 %). 
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B) EVROPA 

B1)XETRA, FRANKFURT, MNICHOV, BERLÍN, STUTTGART, DÜSSELDORF, HAMBURG, HANNOVER, 
LONDÝN, PAŘÍŽ, VÍDEŇ, MADRID,  MILÁN, KODAŇ, HELSINKY, STOCKHOLM, LISABON, OSLO* 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

NMCP1 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma 

NMCP2a 
Poplatek z prvních 10 000 EUR objemu realizovaného 

obchodu 

1,0 %  

(min. 25 EUR)** 

NMCP2b 
Poplatek z přebývající částky až do 20 000 EUR objemu 

realizovaného obchodu 
0,65 % 

NMCP2c 
Poplatek z přebývající částky 20 000 EUR objemu 

realizovaného obchodu 
0,45 % 

Uvedené poplatky zahrnují všechny burzovní poplatky. 
Pokud je pokyn realizován v průběhu více dní, počítá se poplatek zvlášť za každou částečnou realizaci pokynu uskutečněnou   
v daném obchodním dni. 

* při nákupu francouzských cenných papírů je účtována daň z transakcí ve výši 0,2 % z objemu transakce, resp. ekvivalent 
v místních měnách. 
** pro trh Vídeň platí min. poplatek ve výši 50 EUR. 

Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v objemu 25 000 EUR se vypočte jako suma dílčích 
poplatků NMCP2a (10 000 x 1,00 %), NMCP2b (10 000 x 0,65 %) a NMCP2c (5 000 x 0,45 %). 

 
 
C) USA 

C1) NYSE EURONEXT (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NASDAQ (NATIONAL ASSOCIATION OF SEC. 
DEALERS AUT. QUOTATION), AMEX (AMERICAN STOCK EXCH.), OTC BB (OTC BULLETIN BOARD) 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

USCP1 Podání/zrušení obchodního pokynu zdarma 

USCP2 

Poplatek z prvních 30 000 USD objemu realizovaného 

obchodu 
0,5 % (min. 25 USD) 

Poplatek z přebývající částky 30 000 USD objemu 

realizovaného obchodu 
0,25 % 

Uvedené poplatky nezahrnují poplatek společnosti Penson Financial Services ve výši 1,75 USD + 0,0075 USD/akcie (min 
1,5 USD), dále poplatky burze NASDAQ a SEC (Securities and Exchange Commission) a poplatek ECN (dle zvolené 
elektronické cesty). Všechny tyto poplatky jsou pouze přeúčtované poplatky třetích stran. Na přání zákazníka budou všechny 
poplatky před provedením operace vyčísleny. 

Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v objemu 32 000 USD se vypočte jako suma dílčích 
poplatků NMCP2a (30 000 x 0,50 %) a NMCP2b (2 000 x 0,25 %).
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ČÁST III.  

POPLATKY ZA SLUŽBY SPOJENÉ S OBHOSPODAŘOVÁNÍM ZÁKAZNICKÉHO 
MAJETKU (V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH 
PAPÍRŮ) 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

OPOD0 

Jakýkoliv vklad vč. opakovaného vkladu 

zákaznického majetku, který je zákazníkem 

určen k obhospodařování 

Bez poplatku 

OPOD1 
Obhospodařování majetku zákazníka dle 

smlouvy o obhospodařování cenných papírů 

1 % z průměrné hodnoty majetku 

zákazníka ve správě u Roklen360 a.s. za 

kalendářní pololetí, resp. poměrná část této 

odměny, je-li smlouva o obhospodařování 
cenných papírů ukončena před uplynutím 
kalendářního pololetí 

OPOD2 

Jakýkoliv výběr zákaznického majetku, 

který je zákazníkem určen k 

obhospodařování jako i výplata hodnoty 

majetku v případě ukončení smluvního 

vztahu (tj. smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů)  

4 % z hodnoty majetku k výběru 

(případně z hodnoty majetku při ukončení 

smluvního vztahu), pokud je transakce 

provedena do 1 roku (včetně) od vzniku 

smluvního vztahu 

3 % z hodnoty majetku k výběru, pokud 

je transakce provedena více než 1 rok do 

2 let (včetně) od vzniku smluvního vztahu 

2 % z hodnoty majetku k výběru, pokud 

je transakce provedena více než 2 roky 

do 3 let (včetně) od vzniku smluvního 

vztahu 

1 % z hodnoty majetku k výběru, pokud 

je transakce provedena více než 3 roky 

do 4 let (včetně) od vzniku smluvního 

vztahu 

0 % z hodnoty majetku k výběru, pokud 

je transakce provedena po době delší než 

4 roky od vzniku smluvního vztahu 

Hodnota majetku ke sledovanému dni (např. Prvnímu dni Období, Poslednímu dni Období, Poslednímu dni 

každého kalendářního měsíce, apod.) se vypočte jako součet následujících položek:  

+hodnota cenných papírů v portfoliu zákazníka ke sledovanému dni Období 

+hodnota peněžních prostředků v portfoliu zákazníka ke sledovanému dni Období 

+hodnota všech dividend či jiných výnosů z cenných papírů nakoupených za dobu trvání smluvního 

vztahu (smlouvy o obhospodařování cenných papírů) vyplacených k rukám zákazníka mimo spravované 

portfolio ke sledovanému dni Období 

Průměrná hodnota majetku zákazníka ve sledovaném kalendářním pololetí se vypočte jako aritmetický 

průměr hodnot majetku zákazníka ve správě k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.  

Výpočet hodnoty cenných papírů nebo peněžních prostředků se provádí v české měně a na základě 

tržních cen cenných papírů a měn, které tvoří majetek zákazníka, k požadovanému dni. 

U zákaznického majetku vedeného v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz devizového 

trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni výpočtu. 

Úplata dle položky tohoto ceníku OPOD1 je splatná k poslednímu dni kalendářního pololetí nebo 

k poslednímu dni účinnosti smlouvy o obhospodařování cenných papírů (podle toho co nastane dříve) a 

to na účet Roklen360 a.s.  

Úplata dle položky tohoto ceníku OPOD2 je splatná v den výběru zákaznického majetku (tj. peněžních 

prostředků nebo cenných papírů) určeného k obhospodařování a to na účet Roklen360 a.s. 
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Úhrada úplaty podle OPOD1 a OPOD2 tohoto ceníku bude provedena formou započtení proti zůstatku 

na účtu peněžních prostředků zákazníka a převodem odpovídající částky ze zákaznického korunového 

účtu nebo zákaznického euroúčtu či zákaznického dolaroúčtu na účet Roklen360 a.s.  

Nebude-li zůstatek finančních prostředků zákazníka v okamžiku, kdy nastane splatnost této úplaty, 

dosahovat alespoň výše této úplaty, provede Roklen360 a.s. prodej části cenných papírů/ v míře 

nezbytné ke splnění zákazníkova závazku k úhradě této úplaty/ z majetku zákazníka. 

V případě výplaty hodnoty majetku při ukončení smluvního vztahu (smlouvy o obhospodařování cenných 

papírů) podle OPOD2 zákazník obdrží hodnotu majetku sníženou o výši této úplaty. 

Upozornění 

Poplatek za obhospodařování majetku zákazníka dle smlouvy o obhospodařování cenných papírů nezahrnuje poplatky 

za obstarání nákupu, prodeje, vypůjčení a vrácení cenných papírů, obstarání zajišťovacích převodů cenných papírů, 

poplatky za speciální operace s cennými papíry, vedení majetkových a peněžních účtů, převody peněžních 
prostředků, poplatky za připsání úroků a dividend, apod. 

Příjmy z obchodů s cennými papíry uskutečněných za dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů) v souvislosti s obhospodařováním zákazníkova portfolia podléhají dani z příjmů. Dani nepodléhají 

příjmy z prodeje cenných papírů, pokud mezi jejich nákupem a prodejem uplynula lhůta alespoň 6 měsíců, tzv. daňový 

test. 

Klienti - fyzické osoby, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují a klienti - právnické 

osoby, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze 

kterého je poplatník řízen, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Každý klient je sám zodpovědný za údaje, které uvede 

ve svém daňovém přiznání. Roklen360 a.s. doporučuje všem svým klientům využít v této souvislosti služby daňového 
poradce a/nebo specializované účetní firmy. Roklen360 a.s. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé klientům z 

důvodu nepodání nebo pozdního podání daňového přiznání, chybného stanovení základu daně, či jiného pochybení v 

souvislosti s daňovou povinností. 

 
ČÁST IV. 

POPLATKY SPOJENÉ S VEDENÍM ÚČTŮ 
Vedle poplatků Roklen360 a.s. dle tohoto ceníku jsou zákazníkovi účtovány poplatky příslušného trhu, osob, pomocí 
kterých jsou předávány pokyny na trh, také poplatky centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (není-li v tomto ceníku 
uvedeno jinak), které jsou nutné k provedení pokynu zákazníka, nebo vznikly v důsledku takového provedení, a nebo 
jsou z jiných důvodů nezbytné k realizaci požadované služby. Poplatky jsou účtovány podle platných ceníků třetích 
stran. Na přání zákazníka budou všechny poplatky před provedením operace vyčísleny. 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

CDRG1 Založení majetkového účtu 300 Kč 

CDRG2  
Převod nezařazeného účtu v CDCP do evidence Roklen360 

a.s. 
300 Kč 

CDRG3 Ostatní převody CP dohodou 

CDRG4 Přechod CP 600 Kč 

CDRG5 Výpis z účtu v nezařazené evidenci 600 Kč 

CDRG6 Změna evidovaných údajů v CDCP 300 Kč 

CDRG7 
Papírový výpis o provedených transakcích na účtu 

zákazníka  
50 Kč/výpis* 

CDRG8 
Výpis s evidence cenných papírů pro potřeby valné 

hromady akcionářů 
600 Kč 

CDRG9 Prodej nevyužitých práv k úpisu investičních nástrojů 

1 % z objemu transakce           

(min 125 Kč, resp. 5 EUR, resp. 

5 USD max. ve výši částky 
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připsané z prodeje práv). 

Uvedené poplatky zahrnují všechny poplatky třetích stran. 

 * Úhrada poplatku za výpis bude provedena ze zákaznického korunového účtu. Pokud zákazník nemá korunový účet, potom 

bude úhrada provedena ze zákaznického euroúčtu, pokud zákazník nemá ani euroúčet, bude provedena ze zákaznického 
dolaroúčtu. Pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni výpočtu. 

 

 

POPLATKY ZA PLATEBNÍ STYK 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

PSBU1 Výběr z účtu zákazníka vedeného u Roklen360 a.s.*  60 Kč 

*Pokyny přijaté po 14:00 hod. budou zpracovány následující pracovní den.  

Pokud jsou peněžní prostředky zákazníků v době podání příkazu k výběru z účtu zákazníka evidovány u zahraničních 
bank/obchodníků, jsou k poplatkům za výběr přeúčtovány také poplatky třetích stran. 

 

 

 

POPLATKY ZA OSTATNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI 

2) POPLATKY ZA SLUŽBY PRACOVNÍKŮ BACK OFFICE 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

BOZV1 

Ostatní služby back-office (mimo přípravu výpisu 

transakcí provedených na účtu zákazníka a služeb 

zdarma, uvedených v tomto ceníku)   

200 Kč / za každou započatou 

hodinu 

 
ČÁST V.  

POPLATKY ZA OSTATNÍ ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY 

1) POPLATKY TŘETÍCH STRAN 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

ADPP1 Poplatky za poštovné 

Dle platného ceníku 

poskytovatele poštovních 

služeb 

ADPP2 Poplatky za telekomunikační služby 

Dle platného ceníku 

poskytovatele 

telekomunikačních služeb 

ADPP3 Poplatky za nedokumentární platby Dle platného ceníku banky 

ADPP4 
Poplatek za promptní připsání prostředků na účet 

zákazníka (pouze po předchozí dohodě s bankou) 
Dle platného ceníku banky 

ADPP5 Ostatní poplatky CDCP Dle platného ceníku CDCP, a.s. 

Pozn. Roklen360 a.s. vznikají v souvislosti s poskytnutím investiční služby zákazníkovi také náklady, které jsou hrazeny třetím 
stranám (zahrnuje například custody poplatky, poplatky bank, poštovní poplatky a další). Tyto náklady jsou přeúčtovávány k tíži 
zákazníka v plné výši a Roklen360 a.s. k nim neúčtuje žádnou vlastní marži, není-li v tomto ceníku uvedeno jinak. Na přání 
zákazníka budou všechny poplatky před provedením operace vyčísleny. 

 
ČÁST VI.  

ÚROKY ZE ZŮSTATKŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÁKAZNÍKŮ VEDENÝCH NA 
ZÁKAZNICKÝCH BANKOVNÍCH ÚČTECH 
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KÓD POLOŽKA POPLATEK 

URZK1 Úrok ze zůstatku finančních prostředků zákazníka 
Dle výše skutečně připsaných 

úroků* 

URZK2 
Poplatky za připisování úroků zákazníkům z jejich 

průměrného zůstatku na zákaznických účtech  

Ve výši podílu zákazníka na 

úroku ze zůstatku finančních 

prostředků (max. 0,5 % 

měsíčně z průměrného 

zůstatku finančních prostředků 

zákazníka). 

URZK3 Sankční úrok z nepovoleného záporného zůstatku účtu 0,05 % denně z dlužné částky 

* Klientovi náleží podíl na úrocích, které Roklen360 a.s. připíše banka, popř. jiný obchodník, vedoucí pro Roklen360 a.s. účty se 
svěřenými finančními prostředky zákazníků. Podíl se vypočte jako poměr průměrné výše svěřených finančních prostředků 
zákazníka na zákaznickém bankovním účtu na celkové průměrné výši všech svěřených finančních prostředků všech zákazníků 
na tomto účtu. 

Úrok se započítává na poplatek za připisování úroků zákazníka.  

 



Ceník služeb Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) 
Tento ceník je účinný od 12.1.2015 a ruší všechny předchozí Ceníky služeb FINANCE Zlín, a.s. 
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ČÁST VII.  

OBJEMOVÉ SLEVY 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

OSSL1 Objemové slevy za poskytnuté služby  dohodou 

 
 

ČÁST VIII.  

OSTATNÍ SANKČNÍ POPLATKY A ÚROKY Z PRODLENÍ NEUPRAVENÉ SMLOUVAMI 
NEBO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI 

KÓD POLOŽKA POPLATEK 

SPRE1 Neoprávněná reklamace 1 000 Kč 

SPPR2 Nezaviněná suspendace obchodu* Bez sankčního poplatku 

 Zaviněná suspendace obchodu:**  

SPPR3 

- vzniklá při prodeji investičních nástrojů pořízených 

automatickým obchodem nebo obchodem v systému 

SPAD z důvodu nedodání nakoupených investičních 

nástrojů protistranou v řádném termínu pro vypořádání 

obchodu 

Bez sankčního poplatku 

SPPR4 - vzniklá ve všech ostatních případech 

800 Kč + 1,00 % ze 

suspendovaného objemu 

obchodu, celkem však nejméně 

1 000 Kč 

SPPR5 
Poplatek za upomínku při záporném zůstatku klienta na 

zákaznickém účtu Roklen360 a.s. 
100 Kč 

SPPR6 Výzva k uhrazení dlužné částky 200 Kč 

* Klient dotčený nezaviněnou suspendací obdrží podíl na sankčním poplatku CDCP účtovaném protistraně. Výši tohoto podílu 
stanovují platná pravidla CDCP. 

** K sankčnímu poplatku obchodníka za zaviněnou suspendaci (i nulovému) se za všech okolností přičítá sankční poplatek 
CDCP dle platného ceníku. K tíži klienta budou dále účtovány veškeré náklady vynaložené ze strany Roklen360 a.s. a poplatky 
třetích stran na řešení zaviněné suspendace. 

 

Úhrada úplaty dle položek tohoto ceníku bude provedena bez zbytečného odkladu po její splatnosti 

formou započtení proti zůstatku na účtu finančních prostředků zákazníka a převodem odpovídající 

částky ze zákaznického korunového účtu nebo zákaznického euroúčtu či zákaznického dolaroúčtu 

(případně zákaznického účtu vedeného v jiné měně) na účet Roklen360 a.s. 


