
Ceník služeb Roklen360      účinný od 1. 3. 2017 

 

 
Obhospodařování investičního portfolia 
 
A. Obhospodařování majetku 

Služba Poplatek 

Vklad na obhospodařovaný účet zdarma 

Obhospodařování majetku 1 % z průměrné hodnoty majetku 1) 
zákazníka za kalendářní pololetí 

Výběr z obhospodařovaného účtu 
    - při uskutečnění výběru do 1 roku od uzavření smlouvy 
    - při uskutečnění výběru do 2 let od uzavření smlouvy 
    - při uskutečnění výběru do 3 let od uzavření smlouvy 
    - při uskutečnění výběru do 4 let od uzavření smlouvy 
    - při uskutečnění výběru více než 4 roky od uzavření smlouvy 

 
4 % z hodnoty majetku 1) k výběru 
3 % z hodnoty majetku 1) k výběru  
2 % z hodnoty majetku 1) k výběru  
1 % z hodnoty majetku 1) k výběru  

zdarma 

1) Hodnota majetku ke sledovanému dni 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 

Průměrná hodnota majetku zákazníka za sledované období 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. 

Poplatek za obhospodařování majetku zákazníka je splatný 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.  

Poplatek za jakýkoliv výběr zákaznického majetku (i v případě ukončení smluvního vztahu – smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů) dle výše uvedené tabulky je splatný v den výběru zákaznického majetku (tj. peněžních prostředků nebo 

cenných papírů) určeného k obhospodařování a to na účet Roklen360 a.s. 

 

Upozornění 

Poplatek za obhospodařování majetku 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. 
 
B. Vedení účtu a úročení  

Služba Poplatek / výše úroku 

Vedení majetkového a multiměnového účtu Roklen zdarma 

Kreditní úročení peněžních prostředků 0,20 % p.a. 3) 

Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků 0,025 % denně 

Poplatek za připsání úroků 
 

0,10 % měsíčně z průměrného 
zůstatku peněžních prostředků 4) 

3) Úroky jsou připisovány čtvrtletně. Pokud je výše skutečně připsaných úroků finančními institucemi vyšší než 

0,20% p.a., je připsána tato vyšší částka. 

4) Poplatek bude účtován maximálně do výše skutečně připsaných úroků. 

 
C. Platební služby 

Příchozí platby Poplatek 

V CZK 
V zahraniční měně 
    - z banky v ČR ze seznamu bank Roklenu 7)  
    - ze zahraničí 8), jiné banky v ČR 

zdarma 
 

zdarma 
150 Kč 5) 

5) Příchozí platby zaslané na účty Roklenu do ING Bank ZDARMA; poplatky budou účtovány čtvrtletně (pro přepočet se 

použije kurz ČNB střed k poslednímu dni daného čtvrtletí). 
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Odchozí platby 6) Standartní platba Prioritní platba 

V CZK 
V zahraniční měně  
    - do banky v ČR ze seznamu bank Roklenu 7)  
    - do zahraničí 8), jiné banky v ČR  

zdarma 
 

zdarma 
30 Kč 

 
 

 
190 Kč 

Změna platební instrukce z SHA na OUR  50 Kč + popl. korespondenčních bank 

Změna nebo zrušení platební instrukce 350 Kč + náklady třetích stran 

6) UPOZORNĚNÍ: při mezinárodním platebním styku (platí i pro platby v cizích měnách v rámci ČR) může být účtován 

poplatek tzv. korespondenčních bank, který Roklen nemůže ovlivnit a není jeho příjmem. 

7) Banky Roklenu: Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, MONETA Money Bank, ING Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, 

UniCredit bank. 

8) Mimo zakázaných zemí: Afganistán, Libérie, Bělorusko, Severní Korea, Barma, Súdán, Kuba, Sýrie, Kongo, Jižní Súdán, 

Írán, Zimbabwe, Irák, Jemen, Pobřeží Slonoviny. 

 


