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Fio banka, a. s.   
 

IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 

 

 
CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

 
 
 

Obecná ustanovení: 
 
• Ceník základních služeb  uvádí poplatky, jež jsou výnosem obchodníka Fio banka, a.s. Poplatky hrazené 

specifickým třetím stranám transakce (např. organizátor trhu, depozitář apod.) jsou uvedeny v Příloze 
ceníku základních služeb . Příloha ceníku základních služeb je nedílnou součástí Ceníku základních 
služeb. Výsledný poplatek účtovaný za transakci je dán součtem poplatku dle Ceníku základních služeb a 
případného poplatku dle Přílohy ceníku základních služeb. 

• Pokud klient nemá dostatek prostředků v měně, ve které je poplatek ustanoven, vyhrazuje si obchodník 
Fio banka, a.s. právo účtovat poplatek v jiné měně, kterou klient na obchodním účtu disponuje. Pro 
přepočet se použijí kurzy České národní banky platné ke dni účtování poplatku. 

• Na pokyn podaný telefonicky se za účelem stanovení poplatku dále pohlíží, jako by byl podán osobně. 
• Není-li u poplatku výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na celkový objem uspokojené části pokynu bez 

ohledu na počet dílčích realizací.  
• Poskytne-li obchodník Fio banka, a.s. po dohodě s klientem službu, jež není v Ceníku základních služeb 

uvedena, stanoví se poplatek za ni individuálně. 
• Poplatky za finanční činnosti (služby) jsou dle § 54, odst. 1) a 2) zákona č.235/2004 Sb. osvobozeny od daně 

z přidané hodnoty (DPH). U poplatků za nefinanční činnosti (služby) je uvedeno, že zahrnují DPH 
odpovídající platné sazbě pro daný rok. 

 
 

Část I.   
Poplatky za anonymní obchody s investi čními nástroji 

 
(A) Burza cenných papír ů Praha, a.s. 

 
 Podání pokynu elektronicky zdarma 

 Podání pokynu osobn ě 100,- Kč 

 Poplatek za obchod 
Akční zvýhodn ěná sazba 

0,35 % z objemu obchodu, 
min. 40 K č / max. 1.190 K č * 

 
*  Akční zvýhodn ěná sazba platí od 30.11.2012 a není p ředem nijak časov ě omezena. Standardní 

poplatková sazba bez ak ční slevy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 K č / max. 1.190 K č. 
 

(B) RM-Systém, česká burza cenných papír ů a.s. 
 

 Podání pokynu v režimu EasyClick zdarma 

 Podání pokynu ve standardním auk čním režimu – elektronicky zdarma 

 Podání pokynu ve standardním auk čním režimu – osobn ě 100,- Kč 

 Poplatek za obchod v režimu EasyClick 0,29 %, max. 1.190 K č 

 Poplatek za obchod ve standardním auk čním režimu 
 (mimo dluhopisy): 

Akční zvýhodn ěná sazba 
0,35 % z objemu obchodu, 

min. 40 K č / max. 1.190 K č * 

Poplatek za obchod s dluhopisy ve standardním auk čním 
režimu 0,10%, min. 40 Kč 

 
*  Akční zvýhodn ěná sazba platí od 30.11.2012 a není p ředem nijak časov ě omezena. Standardní 

poplatková sazba bez ak ční slevy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 K č / max. 1.190 K č. 
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(C) Trhy cenných papír ů v USA 

 
 Poplatek za podání pokynu elektronicky zdarma 

 Poplatek za podání pokynu osobn ě $ 2,00 

 Obchod do 100 kus ů včetně $ 7,95 

 Obchod nad 100 kus ů $ 9,95 

 Dodatečný poplatek za individuální volbu ECN * $ 0,004 / ks 

 Poplatek za speciální operace, tzv. „Corporate act ions“ ** $ 15,00 

 
*   Dodatečný poplatek je účtován, pouze pokud klient sám určí cílové ECN, na které má být pokyn 

směrován. Při ponechání volby přednastavené obchodním systémem žádný dodatečný poplatek 
účtován není. 

** Například Úpis nových akcií, Přijetí nabídky převzetí apod. . Poplatek je účtován v případě, kdy má 
klient právo volby a projeví aktivní zájem o provedení úkonu. 

 
Upozorn ění:  U jednodenního pokynu směrovaného do více obchodních fází v rámci obchodního dne a 

u libovolného pokynu s vícedenní platností bude poplatek dle výše uvedené tabulky 
účtován odděleně za každou samostatnou obchodní fázi, ve které došlo k jeho dílčímu 
uspokojení. 

 
(D) Futures trhy v USA 

 
 Poplatek za podání pokynu – elektronicky zdarma 

 Poplatek za podání pokynu – osobn ě Služba není podporována 

 Poplatek za 1 zobchodovaný kontrakt / minimum za o bchod: *  

• Při objemu do 250 kontrakt ů měsíčně $ 5,95 / $ 9,95 

• Při objemu 251 a více kontrakt ů měsíčně ** $ 3,95 / $ 9,95 
 
* Obchod může proběhnout v objemu jednoho a více kontraktů. Při objemu obchodu pouze 1 kontrakt 

bude vždy účtován minimální poplatek stanovený tímto ceníkem. 
** V průběhu měsíce je poplatek účtován v základní výši. Při splnění podmínky pro uplatnění 

sníženého poplatku je ke konci kalendářního měsíce připsán ve prospěch obchodního účtu dobropis 
v odpovídající výši. 

 
(E) Deusche Börse AG – XETRA 

 
 Poplatek za podání pokynu – elektronicky zdarma  

 Poplatek za podání pokynu – osobn ě € 2,00 

 Poplatek za obchod 0,15 % z objemu,  min. € 9,95 

 Poplatek za speciální operace, tzv. „Corporate act ions“ * € 15,00 

*   Například Úpis nových akcií, Přijetí nabídky převzetí apod. 
 
Upozorn ění:  U pokynu s vícedenní platností bude každý den, kdy došlo k jeho částečnému 

uspokojení, účtován samostatný poplatek dle v daném dni uspokojeného objemu. 
 
 

(F) Giełda Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. (GPW) 
 
 Poplatek za podání pokynu – elektronicky zdarma 

 Poplatek za podání pokynu – osobn ě 10,00 PLN 

 Poplatek dle objemu obchodu 0,60 %, min. 10,00 PLN * 
*     Minimální poplatek je počítán za každou dílčí realizaci pokynu 
 



 - 3 - 

 
(G) Budapesti Értéktöszde – Budapest Stock Exchange  (BÉT) 

 
 Poplatek za podání pokynu elektronicky zdarma 

 Poplatek za podání pokynu osobn ě do odvolání zdarma 

 Poplatek dle objemu obchodu 0,50 %, min. 2.000,00 HUF 

 
 
 

Část II. 
Poplatky za neanonymní p řevody investi čních nástroj ů 

 
Všechny v tomto článku níže uvedené poplatky se vztahují pouze na vypořádání obchodu mezi dvěma předem 
známými subjekty. Požaduje-li klient i službu vyhledání protistrany, sjednává se poplatek individuálně. 

 
(H) Obchody s vypo řádáním v Centrálním depozitá ři cenných papír ů, a.s. 

 

 Blokový obchod na BCPP (typ DV nebo SV)  0,10% z objemu 
min. 660,- Kč / max. 5.000,- Kč 

 Mimoburzovní obchod s pen ěžním vypo řádáním 
 (typ BV, CV, EV, FV, PV nebo RV)  

0,10% z objemu 
min. 660,- Kč / max. 5.000,- Kč 

 Mimoburzovní obchod bez pen ěžního vypo řádání 
 (typ BF, CF, EF, FF, PF nebo RF) 660,- Kč 

 Převod mezi dv ěma účty stejného majitele do evidence 
 účastníka Fio banka, a.s. z evidence jiného ú častníka (XF) 200,- Kč 

 Převod mezi dv ěma účty stejného majitele z evidence 
 účastníka Fio banka, a.s. do evidence jiného ú častníka (XF) 450,- Kč 

 
 

(I) Vypuštěn 
 
 
(J) Přímé obchody na RM-SYSTÉM, česká burza cenných papír ů a.s. 

 

 Přímý obchod s pen ěžním vypo řádáním 0,10 % z objemu,  
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč 

 Přímý obchod bez pen ěžního vypo řádání 0,10 % z objemu,  
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč 

 
(K) Vypuštěn 
 
(L) Transakce v systému SVYT 

 
 Převod do navazující evidence Fio banky, a.s.  zdarma 

 Převod z navazující evidence Fio banky, a.s. 200,- Kč 

 Buy-Sell operace 100,- Kč 

 Repo operace 100,- Kč 

 Přímý obchod 0,10 % z objemu,  
min. 50,- Kč / max. 5.000,- Kč 

 
(M) Převody zahrani čních investi čních nástroj ů mezi dv ěma různými evidencemi 

 
 Převod prost řednictvím ClearStream 200,- Kč 

 Převod prost řednictvím jiného vypo řádacího systému 200,- Kč 
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(N) Převody investi čních nástroj ů uložených v navazujících evidencích Fio banky, a.s . 
 
 IN obchodované na trzích v ČR na jiný ú čet v rámci navazující 
 evidence Fio banky, a.s. 100,- Kč 

 IN obchodované na trzích v USA na ú čet jiného klienta Fio $ 14,50 za ISIN a stranu 

 IN obchodované na trhu XETRA na ú čet jiného klienta Fio € 14,50 za ISIN a stranu 

 IN obchodované na trzích v USA k jinému obchodníko vi $ 25,00 za ISIN  

 IN obchodované na trhu XETRA k jinému obchodníkovi  € 25,00 za ISIN  

 
 
 

Část III. 
Doplňkové služby 

 
(O) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papír ů a.s. 

 
 Registrace nového ú čtu  zdarma 

 
(P) Vypuštěn 

 
 

(Q) Centrální depozitá ř cenných papír ů, a.s. (též jen „CDCP“) 
 
 Založení klienta CDCP zdarma 

 Založení majetkového ú čtu  zdarma  

Výpis z majetkového ú čtu vedeného pod Fio bankou, a.s. 36,- Kč včetně DPH 

Výpis z ú čtů zařazených pod Fio 48,- Kč včetně DPH 

Výpis z evidence ú čtů  60,- Kč včetně DPH 

Výpis z ú čtu v neza řazené evidenci   60,- Kč včetně DPH 

Výpis ze seznamu podílník ů/dědiců  60,- Kč včetně DPH 

Výpis z evidence zástavních práv  60,- Kč včetně DPH 

Výpis z evidence PPN  60,- Kč včetně DPH 

Zjišt ění identifikátoru osoby  60,- Kč včetně DPH 

Převod ú čtu z neza řazené evidence  zdarma 

Změna údaj ů o osob ě  zdarma 

Založení/zm ěna/zrušení evidence podílník ů/dědiců  120,- Kč včetně DPH / ISIN 

Založení a správa zástavního práva  120,- Kč včetně DPH / ISIN 

Založení a správa PPN 120,- Kč včetně DPH / ISIN 

Realizace d ědictví, darování, p řevod vybrané emise 
z nezařazené evidence nebo p řevod na ú čet stejného 
majitele v evidenci Fio banky, a.s.  

290,- Kč / ISIN 

Realizace zástavy  490,- Kč / ISIN 

Poplatek za vedení evidence investi čních nástroj ů (IN)   

• Libovolné IN uložené na vlastním ú čtu klienta  
poplatek příslušné třetí strany 

(viz Příloha ceníku) 

• Kotované IN uložené na spole čném ú čtu* zdarma 

• Nekotované IN uložené na spole čném ú čtu* N x 0,04% p.a.** 

 
Vysvětlivka: Akcie přijaté k obchodování na Volném trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

jsou považovány za nekotované investi ční nástroje . 
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* Společným účtem se rozumí navazující evidence investičních nástrojů vedena Fio bankou, a.s. 
** „N“ vyjadřuje celkovou nominální hodnotu nekotovaných akcií evidovaných na příslušném 

obchodním účtu klienta. Poplatek se počítá na denní bází a jeho vyúčtování proběhne po skončení 
kalendářního měsíce. 

 
(R) Peněžní služby 
 

Inkaso a p řipsání dividendy za investi ční nástroje uložené 
v navazující evidenci Fio banky, a.s. 

0,20% z připisované výše 
dividendy 

 
Upozorn ění:  Hotovostní a bezhotovostní operace na jakémkoliv účtu vedeném Fio bankou, a.s. se řídí 

platným Ceníkem finančních operací a služeb. 
 

(S) Poradenské služby 
 

 Běžné poradenství v oblasti investi čních nástroj ů (za den) 
15 minut zdarma ,  

poté 300 Kč  vč. DPH 
za započatých 15 minut 

 Služba „Osobní maklé ř“ 20 % z ročního zhodnocení 
portfolia dle následující tabulky 

počáteční 
stav Korunové ohodnocení akcií a zůstatků účtů kurzy burz a měn k 31.12. daného roku 

mínus korunové ohodnocení akcií a zůstatků účtů kurzy burz a měn k 1.1. daného roku 

mínus peněžní vklady a cenné papíry vložené do portfolia během roku ohodnocené v Kč 
kurzy burz a měn ke dni vkladu 

plus peněžní výběry a cenné papíry vyjmuté z portfolia během roku ohodnocené v Kč 
kurzy burz a měn ke dni výběru 

plus peněžní dividendy vyplacené mimo účty určené pro poskytování služby 

 
(T) Služby v oblasti poskytování dat a informací 
 

 Poskytovaná on-line data z trh ů a fundamentální data zdarma 

 Pronájem aplikace Streamer na 1 kalendá řní měsíc * 780,- Kč včetně DPH 

 SMS zpravodajství (cca 5 zpráv denn ě) ** 216,- Kč včetně DPH 

 SMS hlási č o uspokojení pokynu nebo o kurzovém pohybu 2,40 Kč včetně DPH / SMS *** 

 E-mail hlási č o uspokojení pokynu nebo o kurzovém pohybu zdarma 

 
* Poplatek je účtován k začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla služba 

klientem objednána. 
** Zprávy obvykle obsahují hodnoty indexů a kurzy důležitých titulů, případně aktuální investiční 

doporučení 
*** Poplatek je vyúčtován souhrnně za všechny odeslané SMS ke konci kalendářního měsíce 
 
 

(U) Administrativní služby 
 

 Nadstandardní práce klientského pracovníka * 120,- Kč včetně DPH 
za každých započatých 15 min. 

 Práce odborného pracovníka * 360,- Kč včetně DPH 
za každých započatých 15 min. 

 Vyhotovení výpisu z obchodního ú čtu Zdarma 

 Zaslání tišt ěného výpisu – v rámci ČR / doporu čeně 36 Kč / 54 Kč včetně DPH 

 Zaslání tišt ěného výpisu – do zahrani čí / doporu čeně 60 Kč / 96 Kč včetně DPH 

 Předání informace** v elektronické podob ě Zdarma 

 Předání informace** v listinné podob ě 60 Kč včetně DPH 

 Vystavení souhlasu s vydáním listinných cenných pa pírů 72 Kč včetně DPH 
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 Vystavení plné moci k ú časti na valné hromad ě za cenné 
 papíry uložené v navazující evidenci Fio banky, a. s. 360 Kč včetně DPH 

 Potvrzení o výši a sazb ě daně z dividend u zahrani ční emise 360 Kč včetně DPH / emise 

 Cestovné po ČR k zajišt ění služby požadované klientem 18 Kč včetně DPH / km 

 
* Požaduje-li klient doplňkovou službu, která není uvedena v Ceníku základních služeb, bude její 

cena odvozena na základě nutného času pracovníka s příslušnou kvalifikací. Tím není nijak 
dotčeno právo vyúčtovat k tíži příjemce služby související poplatky třetích stran dle Přílohy ceníku 
základních služeb. 

** Jedná se o informace, které Fio banka, a.s. poskytuje/zasílá klientům podle právních předpisů 
(zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky č. 237/2008 Sb., o 
podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb). Pokud klient udělí souhlas 
s předáváním těchto informací v elektronické podobě, budou mu tyto informace poskytnuty 
prostřednictvím aplikace e-Broker/EasyWobchod a prostřednictvím internetové stránky 
obchodníka. Pokud obchodník zašle z vlastního rozhodnutí klientovi konkrétní informaci v listinné 
podobě i v případě, že klient udělil souhlas s informováním v elektronické podobě, zaslání takové 
informace v listinné podobě není zpoplatněno. 

 
 

Část IV. 
Sankční poplatky 

 
 Sankční úrok z nepovoleného záporného z ůstatku ú čtu 0,50 % denně z dlužné částky 

 Podání neoprávn ěné reklamace 500 Kč 

 Nezavin ěná suspendace obchodu * Bez sankčního poplatku 

 Zavin ěná suspendace obchodu: **  

• vzniklá při prodeji investičních nástrojů pořízených na BCPP 
z důvodu nedodání nakoupených investičních nástrojů 
protistranou v řádném termínu pro vypořádání obchodu 

Bez sankčního poplatku 

• vzniklá ve všech ostatních případech 

800 Kč + 1,00 % ze 
suspendovaného objemu 

obchodu, celkem však  
nejméně 1.000 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 naúčtovány veškeré 
náklady vynaložené ze strany Fio banka, a.s. na řešení zaviněné suspendace (tedy například 
náklady na zajištění dodání cenných papírů, náklady vzniklé v souvislosti s náhradním obchodem 
organizovaným CDCP a veškeré další vynaložené náklady). 

 
Sankční poplatky související s podáním pokynu, jehož rea lizace by vedla k porušení právních 
předpis ů: 

 
Za každý podaný pokyn, jehož realizace by vedla k p orušení právních p ředpis ů, a to zejména 
právních předpisů směřujících k ochraně před narušováním průhlednosti finančního trhu, je obchodník 
oprávněn účtovat klientovi sankční poplatek ve výši  10.000,- Kč. 
Za každý takový pokyn je navíc obchodník oprávněn účtovat klientovi 500,- Kč za každých zapo čatých 
15 min. práce odborného pracovníka , který posuzuje pokyn z hlediska porušení právních předpisů. 

 
 
Tento ceník byl vyhlášen dne 15.11.2012, nabývá účinnosti k datu prvního obchodního dne na systému Xetra 
Praha potvrzeného Burzovní komorou BCPP, nejdříve však 30.11.2012, a nabytím účinnosti ruší všechny 
předchozí Ceníky základních služeb. Akční sleva uvedená v části I., odst. (A) a odst. (B) byla vyhlášena 
29.11.2012. 


