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Manuál pro převody cenných 

papírů k Fio bance 

 

V následujícím dokumentu naleznete informace, jak převést cenné papíry od stávajícího obchodníka s cennými 

papíry k Fio bance. Jedná se o převod mezi dvěma účty v rámci stejného majitele - Vás. 

Jaké cenné papíry můžete k Fio bance převést 

- cenné papíry obchodované v ČR na RM-SYSTÉMu, české burze cenných papírů, a.s. nebo na Pražské 

burzy cenných papírů, a.s.  

- neobchodovatelné české cenné papíry evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. nebo 

v Samostatné evidenci RMS 

- cenné papíry obchodované na kapitálových trzích v USA (NYSE, NASDAQ) a OTC trhů (BB, Pink Sheet) 

- cenné papíry obchodované prostřednictvím elektronického obchodního systému Xetra v Německu 

- cenné papíry obchodované na Varšavské burze v Polsku 

- cenné papíry obchodované na Budapest Stock Exchange v Maďarsku 

V případě, že chcete převést cenné papíry, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, 

doporučujeme Vám kontaktovat některou z našich poboček, případně zaslat dotaz na e-mail fio@fio.cz. 

Převod cenných papírů evidovaných na českém trhu od jiného obchodníka 

Pokud nejste naším klientem, stačí přijít na kteroukoliv pobočku a uzavřít komisionářskou smlouvu, na základě 

které Vám bude zřízen účet pro obchodování s cennými papíry. Za účelem převodu cenných papírů 

evidovaných na českém trhu je vždy vyžadován majetkový účet zřízený pod Fio bankou jakožto účastníkem 

CDCP. Získat majetkový účet je možné několika způsoby: 

- můžete využít společného klientského účtu Fio banky -  tzv. master účtu, u kterého jsou vaše cenné papíry 

evidovány v navazující evidenci Fio banky  

- můžete si nechat zřídit vlastní majetkový účet v CDCP na své jméno (tato služba je zpoplatněna 40 Kč) – 

v tomto případě jsou všechny cenné papíry evidovány na samostatném vlastním účtu klienta 

- můžete požádat o převod majetkového účtu z tak zvané nezařazené evidence (týká se pouze klientů, kteří 

stále vlastní cenné papíry z kupónové privatizace na účtu v CDCP, který není veden žádným obchodníkem 

tj. v tzv. nezařazené evidenci) 

Doporučujeme provést také registraci pro trh RM-S, která je standardně zřízena pouze u master účtů. 

Registrace je zcela zdarma a díky ní můžete nakupovat a prodávat cenné papíry také na trhu RMS. 

 

 

http://www.fio.cz/akcie-investice/obchodovani-akcie/akcie-cr/obchodovani-na-burze-rmsystem
http://www.fio.cz/akcie-investice/obchodovani-akcie/akcie-cr/obchodovani-prazska-burza
http://www.fio.cz/akcie-investice/obchodovani-akcie/akcie-cr/obchodovani-prazska-burza
http://www.fio.cz/akcie-investice/akcie/akcie-usa
http://www.fio.cz/akcie-investice/akcie/akcie-nemecko
http://www.fio.cz/akcie-investice/akcie/akcie-polsko
http://www.fio.cz/akcie-investice/akcie/akcie-madarsko
http://www.fio.cz/o-nas/jak-se-stat-klientem/chci-investovat
http://www.fio.cz/o-nas/jak-se-stat-klientem/chci-investovat
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MOBILITA KLIENTŮ 

Ve chvíli, kdy bude k Vašemu obchodnímu účtu přiřazen majetkový účet v CDCP, je možné přistoupit 

k samotnému převodu cenných papírů. 

Pokyn k převodu cenných papírů od stávajícího obchodníka můžete podat na kterékoliv naší pobočce.  

Co budeme potřebovat vědět? 

 Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo),  

 specifikaci převáděných cenných papírů (název, ISIN) 

 počet kusů 

 název obchodníka, od kterého se cenné papíry převádějí 

 datum, ke kterému má být obchod vypořádán (musí korespondovat s datem, které uvede obchodník, od 

kterého se cenné papíry převádějí) 

Následně je třeba informovat také stávajícího obchodníka o tom, že chcete převést cenné papíry k nám. Převod 

cenných papírů je možné vyřídit obvykle v rámci několika dní, konečná délka převodu je však závislá na 

klientovi a jeho součinnosti v rámci převodu.  

Obvyklá částka za převod českých cenných papírů je 785 Kč. Nyní jsme pro Vás připravili speciální akci, 

kdy Vaše portfolio převedeme zcela zdarma. Tato akce platí od 14.7.2015 do 31.1.2016. 

Převod cenných papírů evidovaných v zahraniční evidenci od jiného obchodníka 

Nejprve je třeba stát se naším klientem a poté ověřit, že předmětný cenný papír k nám lze převést (buďto 

prostřednictvím telefonického či osobního dotazu na pobočce nebo online dotazu prostřednictvím Fio servisu 

z aplikace e-Broker).  

Pokyn k převodu obchodovaných zahraničních cenných papírů od stávajícího obchodníka můžete podat na 

kterékoliv naší pobočce. 

Co budeme potřebovat vědět? 

 Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo),  

 specifikaci převáděných cenných papírů (název, TICKER, ISIN případně CUSIP) 

 počet kusů 

 identifikaci obchodníka, u kterého jsou cenné papíry vedeny 

 kontakt na osobu, která má u protistrany převody cenných papírů na starosti 

 vypořádací detaily protistrany 

Následně je třeba informovat také stávajícího obchodníka o tom, že chcete převést cenné papíry k nám. Převod 

cenných papírů je možné vyřídit obvykle v rámci několika dní, konečná délka převodu je však závislá na 

součinnosti klienta v rámci převodu. Obvykle se za převod cenných papírů obchodovaných na kapitálových 

trzích v USA účtuje 2,5 USD za jednu emisi. V případě cenných papírů obchodovaných v Německu činí 

poplatek za převod 25 EUR za jednu emisi.  

Nyní jsme pro Vás připravili speciální akci, kdy Vaše portfolio převedeme zcela zdarma. Tato akce platí 

od 14.7.2015 do 31.1.2016. 

http://www.fio.cz/o-nas/jak-se-stat-klientem/chci-investovat

