
CENÍK INVESTIČNÍCH SLUŽEB 
investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“) 

 
 

I. Investiční služby  
Za poskytování investičních služeb spočívajících v přijímání a předávání pokynů a poskytování investičního poradenství týkající se 
investičních nástrojů náleží Zprostředkovateli níže uvedené poplatky a odměny. Poplatek za službu přijímání a předávání pokynů se 
účtuje jednorázově po uskutečnění obchodu u obchodníka s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále též „OCP“). Odměna 
za poskytování investičního poradenství se účtuje paušálně měsíčně, případně výkonnostní ročně. Poplatky za zprostředkování 
obchodu a paušální odměna za poradenství jsou splatné formou inkasního čerpání z Klientského účtu vedeného u OCP, přičemž 
základem pro jejich výpočet je objem uskutečněného zrealizovaného obchodu (poplatek za zprostředkování) a celkový stav majetku 
Zákazníka poslední den v měsíci (paušální poplatek za poradenství).  
 
A) Služba investičního zprostředkování  
  
1. Poplatky za zprostředkování obchodů s akciemi, investičními certifikáty a ETF  

Umístění převodního místa 
(trh) 

Poplatek:  
(% z objemu zprostředkovaného obchodu) 

Minimální poplatek 

Česká republika/ Evropa  0,05 % ekviv. 5 EUR 
Severní Amerika 0,05 % ekviv. 5 USD 

Asie 0,05 % ekviv. 5 USD 
Ostatní trhy  individuálně ------------------ 

 
2. Zprostředkování poskytnutí úvěru na nákup investičních nástrojů 

Za zprostředkování poskytnutí úvěru ze strany OCP Zákazníkovi náleží zprostředkovateli odměna dle níže uvedené tabulky. 
Úroky jsou vypočítány s roční sazbou p.a. (360 dní). Odměna je splatná formou inkasního čerpání z Klientského účtu 
vedeného u OCP. 

Typ úvěru Úroková sazba Zprostředkovatele  
 

Povolený debet (margin) 1,5 % p.a. 
 

B) Služba investičního poradenství  
 

1. Paušální odměna 
Paušální odměna je 0,8 % měsíčně. Základem pro výpočet této odměny je celkový stav majetku klienta poslední den v měsíci 
a je vypočítaný OCP. Majetkem zákazníka se pro výpočet této odměny rozumí portfolio všech aktiv vedených u OCP. 
Odměna je splatná formou inkasního čerpání z Klientského účtu vedeného u OCP a strhává se v měně USD (dle kurzu ČNB 
k poslednímu dni v měsíci, ve kterém vznikl zprostředkovateli nárok na odměnu).  

 
2. Výkonnostní odměna 

Výkonnostní odměna je 0 % z výnosu. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
1. Ceník služeb může být přiměřeným způsobem změněn. O všech změnách bude Zákazník informován písemně nebo 

elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejním nového Ceníku služeb na Internetových stránkách IZ, 
je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 30 dnů. V případě nesouhlasu se změnou Ceníku služeb má Zákazník právo tuto 
odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to do 30 dnů od sdělení informace o změně Ceníku služeb. Výpovědní 
doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
byla výpověď doručena Zprostředkovateli. 

2. Zákazník a Zprostředkovatel si mohou dohodnout jinou výši odměn a způsob jejich úhrady. 
3. Pokud není mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem stanoveno jinak, jsou poplatky hrazeny v měně, ve které je denominován 

investiční nástroj, který je předmětem transakce. 
4. Všechny uvedené poplatky, provize a jiná plnění jsou včetně DPH, není-li výslovně stanoveno jinak, pokud se DPH 

připočítává. 
5. Ceník služeb je platný a účinný od 1.12.2015 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky.  

 
 

V ....................., dne...................... 
 
 
 
Podpis Zákazníka: 
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