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Měnové konverze a platební služby 

 

A. Měnové konverze 

Služba Poplatek 

Měnová konverze (směna měn) zdarma 

Zrušení měnové konverze 
   950 Kč + náklady třetích stran 

(kurzové rozdíly) 

 

 

B. Platební služby provedené v přímé návaznosti na měnovou konverzi 

Příchozí platby Poplatek 

V CZK  
V zahraniční měně  
    - z banky ze seznamu bank Roklenu 1) 
    - ze zahraničí nebo z jiné banky v ČR    

zdarma 
 

zdarma 
zdarma 

Prodlení s úhradou částky k měnové konverzi 2) 
    - do 1 pracovního dne 
    - více než 1 pracovní den 

 
950 Kč 

1 950 Kč + náklady třetích stran 
(úrokové náklady) 

1) Banky Roklenu : Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka, UniCredit bank, 

Raiffeisenbank 

2) Lhůta pro připsání částky k měnové konverzi na účet Roklenu zpravidla do 14:00 hod následujícího pracovního dne  

 

Odchozí platby Standardní platba Prioritní platba 

V ČR v rámci téže banky ze seznamu bank Roklenu 3) 
Do zahraničí 4) 

zdarma 
zdarma 

zdarma 
zdarma 

Změna nebo zrušení platební instrukce 350 Kč + náklady třetích stran 

3) Banky Roklenu : Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, 

UniCredit bank 

4) Zdarma nejvýše jedna platba k jedné měnové konverzi; za další platby je účtován poplatek 30 Kč za standardní platbu 

resp. 220 Kč za prioritní platbu 

 

 

C. Kolaterál pro transakce s dobou vypořádání delší než 2 pracovní dny 5) 

Transakce s dobou vypořádání Výše kolaterálu 

Do 1 měsíce 
1 až 3 měsíce 
Více než 3 měsíce 

  5% 
10% 
15% 

5) Roklen má právo upravit výši kolaterálu podle typu a doby vypořádání transakce, nebo měny. 

 

Prosím vezměte na vědomí, že při mezinárodním platebním styku může být účtován poplatek tzv. 

korespondenčních bank, který Roklen nemůže ovlivnit a není jeho příjmem. 
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Vedení majetkového a multiměnového účtu Roklen  
Peněžní a evidenční služby 

 

A. Vedení účtu a úročení  

Služba Poplatek / výše úroku 

Vedení majetkového a multiměnového účtu Roklen zdarma 

Kreditní úročení peněžních prostředků 0,20 % p.a. 6) 

Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků 0,025 % denně 

Poplatek za připsání úroků 
 

0,10 % měsíčně z průměrného 
zůstatku peněžních prostředků 7) 

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

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

7) Maximální výše poplatku je omezena výší skutečně připsaných úroků 

 
B. Peněžní služby 

Služba Poplatek 

Vklad na multiměnový účet Roklen (příchozí platby) 
    - v CZK 
    - v zahraničních měnách 

 
zdarma 
zdarma 

Výběr z multiměnového účtu Roklen (odchozí platby) 
    - v CZK 
    - v zahraničních měnách 

 
zdarma 

náklady třetích stran 8) 

Změna nebo zrušení platební instrukce 150 Kč + náklady třetích stran 

8) Poplatek 20 - 1 550 Kč v závislosti na poplatcích korespondenčních bank 

 
C. Evidenční a transakční služby s cennými papíry 

 Služba    Poplatek 

Poplatky za vedení cenných papírů na majetkovém účtu     náklady třetích stran 9) 

Korporátní akce (výplata dividend, slučování a štěpení akcií, atd.) náklady třetích stran 

Přechod cenných papírů 600 Kč 

Výpis z účtu v nezařazené evidenci CDCP 300 Kč 

Ostatní služby Dohodou 

9) Poplatky Centrálního depozitáře cenných papírů (www.cdcp.cz) nebo zahraničních depozitářů 

 
D. Ostatní služby 

Náklady třetích stran dle jejich ceníku nebo dohodou. 
 
E. Reklamace 

Služba Poplatek 

Vyřízení oprávněné reklamace 
Podání neoprávněné reklamace 

zdarma 
1 000 Kč 
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Obchodování s investičními nástroji 

 

Služba Poplatek 

Podání / zrušení pokynu zdarma 
Služby osobního makléře zdarma 
Investiční poradenství zdarma 

 

A. Obchodování na Burze cenných papírů Praha - XETRA 

Objem realizovaného obchodu Poplatek 

                  do 500 000 Kč 0,65% (min 300 Kč) 
   500 001 - 1 000 000 Kč 0,55% 
1 000 001 - 2 000 000 Kč 0,40% 
             nad 2 000 000 Kč 0,20% 

Uvedené poplatky nezahrnují poplatek BCPP. Pokud je pokyn realizován v průběhu více dní, počítá se poplatek zvlášť za 
každou částečnou realizaci pokynu uskutečněnou v daném obchodním dni.  
Celkový poplatek se vypočte jako suma poplatků v jednotlivých objemových pásmech realizovaného pokynu.  
Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v objemu 1 100 000 Kč se vypočte jako suma dílčích 
poplatků (500 000 x 0,65 %), (500 000 x 0,55 %) a (100 000 x 0,40 %). 

 
B. Obchodování na evropských burzách 

XETRA, FRANKFURT, MNICHOV, BERLÍN, STUTTGART, DÜSSELDORF, HAMBURG, HANNOVER, 
LONDÝN, PAŘÍŽ, VÍDEŇ, MADRID, MILÁN, KODAŇ, HELSINKY, STOCKHOLM, LISABON, OSLO 10) 

Objem realizovaného obchodu Poplatek 

          do 10 000 EUR 1,00% (min 25 EUR) 11) 

10 001 - 20 000 EUR 0,65% 
        nad 20 000 EUR 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.  

10) při nákupu cenných papírů, u kterých je účtována daň (např. z transakce) je tato daň přeúčtována nad rámec výše 

uvedených poplatků 

11) pro trh Vídeň platí min. poplatek ve výši 50 EUR 

Celkový poplatek se vypočte jako suma poplatků v jednotlivých objemových pásmech realizovaného pokynu.  

Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v objemu 25 000 EUR se vypočte jako suma dílčích 

poplatků (10 000 x 1,00 %), (10 000 x 0,65 %) a (5 000 x 0,45 %). 

 
C. Obchodování v USA 

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

Objem realizovaného obchodu Poplatek 

          do 30 000 USD 0,50% (min 25 USD) 
        nad 30 000 USD 0,25% 

Uvedené poplatky nezahrnují poplatek KBC ve výši 2,75 USD + 0,0045 USD/akcie. Celkový poplatek se vypočte jako suma 

poplatků v jednotlivých objemových pásmech realizovaného pokynu a poplatku KBC. 

Příklad: Celkový poplatek za realizovaný obchod v rámci jednoho dne v počtu 1000 ks akcií a v objemu 32 000 USD se 

vypočte jako suma dílčích poplatků (30 000 x 0,50 %), (2 000 x 0,25 %) a poplatek KBC (1000*0,0045+2,75). 
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Obhospodařování majetku 

 

Služba Poplatek 

Vklad na obhospodařovaný účet Zdarma 

Obhospodařování majetku 1 % z průměrné hodnoty majetku 
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 k výběru 
3 % z hodnoty majetku k výběru  
2 % z hodnoty majetku k výběru  
1 % z hodnoty majetku k výběru  

zdarma 

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. 
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Investment crowdfunding 

 
A. Ceník služeb pro investory:12) 

Služba Poplatek 

Vedení Fundlift účtu zdarma 

Poplatky za vedení cenných papírů na majetkovém účtu  zdarma 13) 

Korporátní akce (výplata dividend, úroků, jistin, atd.) zdarma 13) 

Převod cenných papírů 600 Kč 

12) Ceník služeb pro investory se vztahuje k účtu a k cenným papírům vedeným pro Fundlift. Ceník služeb zde 

nevyjmenovaných se řídí ustanoveními ceníku pro Vedení majetkového a multiměnového účtu Roklen. 

13) Pokud je se službou spojen poplatek třetích stran, je tento poplatek přeúčtován zákazníkovi. 

 
B. Ceník služeb pro emitenty: 

Služba Poplatek 

Vedení Fundlift účtu zdarma 

Upsání, umístění emise cenných papírů 

Individuálně dle smluvní dokumentace 
Vedení evidence emise cenných papírů 

Poplatky za vedení cenných papírů na majetkovém účtu  

Korporátní akce (výplata dividend, úroků, jistin, atd.) 

 


