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SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. 

Xetra Praha 
Úkon Sazba Poznámka 
Xetra Praha primární úpis akcie (IPO) 0.50 % z objemu obchodu min.1000.00 CZK + poplatek trhu 
Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK 
Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.150 % z objemu obchodu 

nad 500000.00 objemu obchodu 
min.100.00 CZK 

Xetra Praha elektronicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK 
Xetra Praha elektronicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu 

nad 500000.00 objemu obchodu 
min.100.00 CZK 

 

RM Systém 
Úkon Sazba Poznámka 
RM system elektronicky 0.30 % z objemu obchodu min.100.00 CZK + poplatek trhu 
RM system telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK + poplatek trhu 

 

Fondy Kvalifikovaných investorů - úpis investičních akcií 
Úkon Sazba Poznámka 
BHS Fund I. - podfond BHS Option 
Income Fund 

1.0 % z objemu obchodu  

BHS Fund II. - podfond BHS Private 
Equity Fund 

1.0 % z objemu obchodu  

BHS Fund II. - podfond BHS 
dluhopisový 

0.50 % z objemu obchodu  

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. 
CZK 

1.0 % z objemu obchodu  

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. 
EUR 

1.0 % z objemu obchodu  

BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s. 1.0 % z objemu obchodu  
ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s. 1.0 % z objemu obchodu  
FKI - Ostatní 1.0 % z objemu obchodu  

 

Certifikáty, futures , waranty, obligace 
Úkon Sazba Poznámka 
Warranty Xetra Praha 0.20 % z objemu obchodu min.200.00 CZK 
Futures Xetra Praha 0.250 % z objemu obchodu max.10000.00 CZK 
Certifikát úpis 1.50 % z objemu obchodu  
Certifikáty Nákup CZK 1.50 % z objemu obchodu min.3000.00 CZK + poplatek trhu 
Certifikáty Prodej CZK 0.50 % z objemu obchodu min.3000.00 CZK + poplatek trhu 
Certifikáty Nákup EUR 1.50 % z objemu obchodu min.120.00 EUR + poplatek trhu 
Certifikáty Prodej EUR 0.50 % z objemu obchodu min.120.00 EUR + poplatek trhu 
Dluhopisy primární úpis CZK 1.0 % z objemu obchodu + poplatek trhu 
Dluhopisy Nákup CZK 1.0 % z objemu obchodu min.3000.00 CZK + poplatek trhu 
Dluhopisy Prodej CZK 0.250 % z objemu obchodu min.3000.00 CZK + poplatek trhu 
Dluhopisy Nákup EUR (včetně úpisu) 1.0 % z objemu obchodu min.120.00 EUR + poplatek trhu 
Dluhopisy Prodej EUR 0.250 % z objemu obchodu min.120.00 EUR + poplatek trhu 
Dluhopisy USD 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 USD 
Dluhopisy CHF 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CHF 
Warranty, deriváty EUR 0.250 % z objemu obchodu min.120.00 EUR 

 

Obchodování v zahraničí USD 
Úkon Sazba Poznámka 
USA  primární úpis akcie 40.00 + 0.0 % z objemu obchodu min.40.00 USD 
USA elektronicky akcie v regulérních 
obchodních hodinách 

0.40 % z objemu obchodu min.20.00 USD 

USA telefonicky akcie v regulérních 
obchodních hodinách 

0.50 % z objemu obchodu min.20.00 USD 

Opce USD 4.0 za jednotku min.20.00 USD 
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- u obchodů mimo regulérní obchodní hodiny bude k poplatku připočteno 0,005 USD za každou akcii. Regulérní obchodní hodiny jsou 
obvykle 15:30-22:00. 

Obchodování v zahraničí EUR 
Úkon Sazba Poznámka 
Evropa primární úpis akcie 40.00 + 0.0 % z objemu obchodu min.40.00 EUR 
Evropa elektronicky akcie 0.40 % z objemu obchodu min.20.00 EUR 
Evropa telefonicky akcie 0.50 % z objemu obchodu min.20.00 EUR 
Opce EUR 4.0 za jednotku min.20.00 EUR 

 

Obchodování v zahraničí - ostatní 
Úkon Sazba Poznámka 
Velká Británie akcie 0.60 % z objemu obchodu min.20.00 GBP 
Maďarsko akcie 0.80 % z objemu obchodu min.30000.00 HUF 
Polsko akcie 0.50 % z objemu obchodu min.500.00 PLN 
Opce GBP 5.0 za jednotku min.20.00 GBP 

 

Poplatky za vedení a evidenci investičních nástrojů 
Úkon Sazba Poznámka 
Kótované akcie v evidenci CDCP 0.0650 % z objemu CP  
Kótované akcie v evidenci CDCP 6500.00 + 0.0260 % z objemu CP nad 

10000000.00 objemu CP 
 

Kótované akcie v evidenci CDCP 29900.00 + 0.0130 % z objemu CP nad 
100000000.00 objemu CP 

 

Kótované akcie v evidenci CDCP 146900.00 + 0.00650 % z objemu CP 
nad 1000000000.00 objemu CP 

 

Kótované akcie v evidenci CDCP 211900.00 + 0.005850 % z objemu CP 
nad 2000000000.00 objemu CP 

 

Nekótované akcie a podílové listy UPF 
v evidenci CDCP 

0.130 % z objemu CP  

Nekótované akcie a podílové listy UPF 
v evidenci CDCP 

13000.00 + 0.0650 % z objemu CP nad 
10000000.00 objemu CP 

 

Nekótované akcie a podílové listy UPF 
v evidenci CDCP 

71500.00 + 0.0390 % z objemu CP nad 
100000000.00 objemu CP 

 

Nekótované akcie a podílové listy UPF 
v evidenci CDCP 

422500.00 + 0.0260 % z objemu CP 
nad 1000000000.00 objemu CP 

 

Nekótované akcie a podílové listy UPF 
v evidenci CDCP 

682500.00 + 0.01950 % z objemu CP 
nad 2000000000.00 objemu CP 

 

Dluhopisy v evidenci CDCP 0.0130 % z objemu v nominální 
hodnotě 

 

Dluhopisy v evidenci CDCP 1300.00 + 0.0130 % z objemu v 
nominální hodnotě nad 10000000.00 
objemu CP 

 

Dluhopisy v evidenci CDCP 13000.00 + 0.01040 % z objemu v 
nominální hodnotě nad 100000000.00 
objemu CP 

 

Dluhopisy v evidenci CDCP 106600.00 + 0.005850 % z objemu v 
nominální hodnotě nad 1000000000.00 
objemu CP 

 

Dluhopisy v evidenci CDCP 1065100.00 + 0.004680 % z objemu v 
nominální hodnotě nad 2000000000.00 
objemu CP 

 

Zahraniční akcie a deriváty v evidenci 
CDCP 

0.0390 % z objemu CP  

Zahraniční dluhopisy v evidenci CDCP 0.0260 % z objemu v nominální 
hodnotě 

 

Úschova a správa listinných CP v 
evidenci CDCP 

0.05850 % z objemu v nominální 
hodnotě 

 

Zahraniční investiční nástroje - není li 
stanoveno jinak 

0.130 % z objemu CP  

Zahraniční investiční nástroje dluhopisy 
a certifikáty 

0.0650 % z objemu v nominální 
hodnotě 

 

Zahraniční investiční nástroje Rakousko 0.0650 % z objemu CP  
Zahraniční investiční nástroje Polsko 
Maďarsko 

0.1950 % z objemu CP  

Zahraniční investiční nástroje (akcie a 0.390 % z objemu CP  
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dluhopisy) Řecko 
Ostatní investiční nástroje 0.130 % z objemu CP  
Úschova a správa listinných CP v 
evidenci BHS 

0.0650 % z objemu v nominální 
hodnotě 

 

Komodity v evidenci BHS 0.50 % z objemu CP  
Zahraniční certifikáty a dluhopisy 
Švýcarsko 

0.130 % z objemu v nominální hodnotě  

Objem CP je počítán v tržní hodnotě (v případě, že není tržní hodnota známá a u dluhopisů, tak v nominální hodnotě ) . Poplatek je počítán 
p.a. a je účtován měsíčně v měně CP (CZK, USD, EUR), u ostatních měn CP v CZK. 

Úrokové sazby 
Úkon Sazba Poznámka 
Debetní úrok CZK 11.90  % p.a.  
Debetní úrok EUR 8.90  % p.a.  
Debetní úrok USD 8.90  % p.a.  
Debetní úrok GBP 7.90  % p.a.  
Debetní úrok CHF 7.90  % p.a.  
Debetní úrok PLN 8.90  % p.a.  

- za půjčené peněžní prostředky nebo investiční nástroje je účtován úrok, resp. cena vycházející z 360-ti denní roční báze 

Poplatky za převod CP a vybrané služby CDCP 
*Převod CP k jinému obchodníkovi 1000 Kč + poplatek trhu 
 Převod CP od jiného obchodníka poplatek trhu 
*Převod CP u obchodníka – interní 250 Kč 
 Převod CP z/do CDCP a RMS 500 Kč 
*Výpis CP (stavový, CDCP) od 2.7.2010 100 Kč (sazba pro zákazníky BH Securities) 
 Výpis CP (CDCP) od 2.7.2010 1000 Kč  (sazba pro osoby, které nejsou zákazníky BH Securities) 
*Výpis CP (stavový CDCP) do 2.7.2010 100 Kč + poplatek CDCP ( sazba pro zákazníky BH Securities) 

 Výpis CP (CDCP) do 2.7.2010 1000 Kč + poplatek CDCP( sazba pro osoby, které nejsou zákazníky BH 
Securities) 

 Zřízení účtu v CDCP 100 Kč 
*Převod CP z/do CDCP a ostatních depozitářů 1000 Kč 
* Poplatek je účtován v Kč nebo v ekvivalentu cizí  měny (EUR,USD) dle kurzu ČSOB, devizy, střed. 

Mimo poplatků BH Securities dle tohoto ceníku mohou být zákazníkům zaúčtovány poplatky, které za služby požadují banky, 
centrální evidence, vypořádací centra, depozitáře příp. jiné. Poplatek nezahrnuje případné finanční daně či finanční poplatky 
uvalené na finanční transakce v jednotlivých zemích (např. Stamp tax v UK a Irsku, transaction tax ve Francii). 

Ostatní poplatky 
Položka Sazba 
Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 48 Kč 
Odchozí SEPA převod v EUR 45 Kč 
Odchozí prioritní platba v čase T+0 do 10.00 hod. 200 Kč 
*Připsání příchozích plateb v čase T+0 (na vyžádání v reálném čase 
pracovník BO osobně ověří, zda byly peněžní prostředky připsány na klientský 
bankovní účet a pokud ano, zavede je do systému). 

200 Kč 

Zajištění refundace daně (poplatek se počítá za každý ISIN a zúčtovací 
období zvlášť) 2000 Kč + poplatky CDCP 

*Výpis pokynů přijatých obchodníkem od klienta, stavové výpisy na konci roku 
či jiné výpisy, které požaduje klient v tištěné podobě. 1000 Kč + 100 Kč za každou stránku výpisu 

*Vygenerování přihlašovacích údajů 100 Kč 
*Kopie smluvní dokumentace 200 Kč + 50 Kč za každou stránku 
*Poplatek za opakovanou výzvu k doplnění dlužné částky – zaslání 
doporučeného dopisu 50 Kč 

*Zpracování podkladů pro dědické řízení, vyřízení dědictví 500 Kč 
*Zpracování potvrzení dokládající nějakou důležitou skutečnost pro zákazníka 
mimo běžnou informační povinnost 500 Kč 

** Správa účtu 100 Kč/ 4 EUR/ 5 USD/ 15 PLN/ 3 GBP/  
5 CHF 

Založení/zrušení/změna zástavy, podzástavy, PPN na CP (úkon/ISIN) 2500 Kč 
Inkaso dividend CP/ISIN 500 Kč 
*  Poplatek je účtován v Kč nebo v ekvivalentu cizí  měny (EUR, USD) dle kurzu ČSOB, devizy, střed. 
** Poplatek bude uplatněn v případě, že zákazník po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců neprovedl žádný obchod/vklad/výběr finančních prostředků 
či cenných papírů. Poplatek je strháván v uvedeném pořadí měn a je účtován měsíčně. Nevztahuje se na portfolia s hodnotou vyšší než 200 000 
Kč. 
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Zvláštní ustanovení  
• V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze poplatky za nejčastěji užívané služby.  

• Služba „Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování“ je zpoplatněna na základě sazebníku 
poplatků, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a který je zákazníkovi předložen vždy před vlastním 
poskytnutím služby tak, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda příslušnou službu využije (dále jen „Sazebník 
poplatků – fondy“). 

• V případě jakékoli služby platí, že před využitím příslušné služby je o konkrétní výši konkrétního poplatku Zákazník 
informován, ledaže aplikovatelné právní předpisy připouští, aby byl Zákazník informován později, resp. souhrnně např. 
za určité období. V případě jakékoli služby dále platí, že před využitím příslušné služby je o konkrétní výši konkrétního 
poplatku, nebude-li konkrétní výše zjistitelná ze Sazebníku poplatků, Zákazník informován souhrnně s poplatky dle 
Sazebníku poplatků, ledaže aplikovatelné právní předpisy připouští, aby byl Zákazník informován později, resp. 
souhrnně např. za určité období. 

• Aktuální znění tohoto dokumentu, Sazebníku poplatků – fondy a jakéhokoli existujícího Zvláštního sazebníku 
naleznete na www.bhs.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni 

Obecná ustanovení  
• Na základě dohody smluvních stran je možné stanovit poplatek individuálně (v případě nestandardních obchodních 

případů). 
• BH Securities a.s. má právo měnit sazebník poplatků v souladu se smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami 

podle aktuální situace na trhu a podle aktuálního sazebníku organizátorů trhů a vypořádacích center. 
• Obchodník s cennými papíry je povinen dle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ze všech 

přijatých poplatků a provizí odvádět do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry poplatek ve výši 2 % z provize 
účtované obchodníkem. Vzhledem k této skutečnosti je ke všem provizím z transakcí tento poplatek připočítáván.  

• Poplatek trhu zahrnuje poplatek organizátorovi trhu + poplatky vypořádacím centrům.  

UPOZORNĚNÍ 
Účtované poplatky mohou ovlivnit návratnost investice. Při kalkulaci návratnosti investice pro investora je vždy třeba počítat 
s poplatky spojenými s realizací pokynů k nákupu i k prodeji investičního nástroje. Pokud tedy poplatek za nákup investičního 
nástroje činí např. 0,4 % z nakoupeného objemu a stejně tak poplatek za prodej daného objemu v budoucnu činí 0,4 %, 
poplatek za převod např. 1000,- Kč, je třeba počítat s tím, že poplatky reálně sníží zhodnocení např. až o jeden či více 
procentních bodů a ovlivní tím návratnost investice. Obecně platí, že při kratší délce držení nástroje je vliv poplatků na 
zhodnocení vyšší. 
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