
CENÍK POPLATKŮ 

A) Produkty

Odplata Arca Brokerage House za poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb na základě Rámcové smlouvy o řízení 
portfolia je určena podle způsobu a minimální doby investování a hodnoty vkladu, které si Klient určil v Pokynu na realizaci 
investiční strategie následujícími formami:
• Jednorázový poplatek** – účtovaný před zřízením Portfoliového účtu Klienta
• Poplatek z vkladu** – účtovaný z hodnoty každého vkladu připsaného na Portfoliový účet Klienta
•  Poplatek z výběru** – účtovaný z hodnoty každého výběru peněžních prostředků a Finančních nástrojů z Portfoliového účtu 

Klienta
•  Roční poplatek* – za řízení portfolia a poskytování držitelské správy, počítán (p. a.) zvlášť z aktuální hodnoty každého 

jednotlivého Finančního nástroje a peněžních prostředků v každé jednotlivé měně evidovaných na Portfoliovém účtu Klienta, 
zaokrouhlený na 2 desetinná místa a účtovaný v měně země, ve které je investiční služba poskytována

Výška jednotlivých forem odplaty pro jednotlivé Produkty je určena následovně:

B) Finanční nástroje obstarávané podle pokynu Klienta

Odplata Arca Brokerage House za poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb na základě Rámcové komisionářské 
smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje a Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje, je 
určena podle druhu Finančního nástroje:
• Cenné papíry a majetkové účasti subjektů kolektivního investování (dále jen „Fondy“)
 – Speciální fondy pro kvalifikované investory (dále jen „Kvalifikované fondy“)
 – Ostatní fondy
• Dluhopisy
 – Vydané v ČR (dále jen „ČR dluhopisy“)
 – Vydané v SR (dále jen „SR dluhopisy“)
 – Ostatní dluhopisy
• Akcie
 – Obchodované na BCPB (dále jen “BCPB akcie“)
 – Obchodované na BCPP (dále jen “BCPP akcie“)
•  Ostatní Finanční nástroje
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Při hodnotě Obchodu 5 000 000 Kč a více  může být výše odplaty za obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje 
stanovena individuálně, pokud se tak Klient a Arca Brokerage House dohodnou písemnou formou.

Výška odplaty za obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje je určena procentem z objemu Obchodu a odplata za poskytování 
držitelské správy (je-li poskytována) je počítána (p.a.) zvlášť z aktuální hodnoty každého jednotlivého Finančního nástroje evidovaného 
na Účtu držitelské správy Klienta, zaokrouhlená na 2 desetinná místa a účtována v denominační měně Finančního nástroje následovně:

C)  Odplata za vklad/výběr Finančních nástrojů do/z držitelské správy* 

D) Zvláštní administrativní poplatky*

Arca Brokerage House je oprávněn zpoplatnit některé administrativní nebo finančně náročné úkony požadované Klientem nad 
rámec běžných služeb Arca Brokerage House a uvedených v tomto Ceníku poplatků. Výše poplatku za služby, které poskytne 
Klientovi Arca Brokerage House na základě jeho zvláštní žádosti bude dohodnuta s Klientem individuálně. Klient je oprávněn 
požadovat výpis ze svého Portfoliového účtu Klienta nebo Účtu držitelské správy Klienta kdykoliv v průběhu kalendářního roku 
v rozsahu určeném ve smlouvě o poskytnutí příslušné investiční služby. Poplatek za tento výpis je 25 Kč* a je účtován ke dni 
zaslání tohoto výpisu. Klient je oprávněn požádat o jakýkoli dokument týkající se jemu poskytované investiční služby, např. 
fotokopii smlouvy, bankovního převodu nebo výpisu a pod. Poplatek za vyžádané dokumenty je 75 Kč* a je účtován ke dni zaslání 
vyžádaného dokumentu.

* Odplata se zvyšuje o DPH platnou v okamžiku poskytnutí služby.
** Odplata je včetně DPH platné v okamžiku poskytnutí služby.
***  Odplata je stanovena ve výši odpovídající vstupním, výstupním, resp. obdobným poplatkům jednotlivých Fondů. Přesná 

výše odplaty je uvedena v Salve Seznamu Fondů, který je k dispozici v sídle Arca Brokerage House a na internetové stránce 
www.arcabh.com.

Platný od 10. prosince 2018

1 Pokud neexistuje relevantní tržní hodnota, použije se pro výpočet poplatku nominální hodnota Finančního nástroje. 

Při tržní/nominální hodnotě  Finančních nástrojů 5 000 000 Kč a více může být výše odplaty  za převod / vyzvednutí Finančních 
nástrojů stanovena individuálně, pokud se tak Klient a Arca Brokerage House dohodnou písemnou formou.

 
Obstarání koupě nebo prodeje Finanč-

ního nástroje
Správa Finančních nástrojů 

(včetně držitelské správy) p. a.*

Kvalifikované fondy 1,00 % 0,30 %

Ostatní fondy *** Salve Seznam Fondů 0,00 %

ČR dluhopisy 0,75 % 0,30 %

SR dluhopisy 1,00 % 0,30 %

Ostatní dluhopisy 3,50 % 0,40 %

BCPB akcie 1,25 % 0,50 %

BCPP akcie 1,00 % 0,50 %

Ostatní Finanční nástroje stanovené individuálně

Převod Finančních nástrojů od jiného obchodníka bez poplatku

Převod Finančních nástrojů k jinému obchodníkovi 1 % z tržní hodnoty investičních nástrojů1 

Vyzvednutí Finančních nástrojů z úschovy 1 % z nominální hodnoty investičních nástrojů 

CENÍK POPLATKŮ 


