
 Obchodování 

Poplatky a platby1

Platné od 01. ledna 2021

 Vedení účtu - a vedení depozitu

MOVEclassic
(klasické investiční depozitum) 48,00 EUR p.a. 2

Poplatky za vedení depozita / poplatky platformě za 
další modely účtů Moventum naleznete v příslušných 
formulářích pro založení účtu příp. dodatkových dohodách.

Služba Poplatek (EUR)

 Platební styk

Preis (in EUR)

Převod (příjem) peněz Bez poplatku

Převod (příjem) peněz - standard EU 3 Bez poplatku

Převod (příjem) peněz - Ostatní 4

• Převod peněz do 100 EUR
• Převod peněz nad  100 EUR

5,00 EUR
0,10 % 
min 10,00 EUR, max 50,00 EUR

Inkasní transakce
• Zřízení / změna / zrušení
• Inkaso
• Zpracování vrácených vrubopisů 

Bez poplatku
Bez poplatku 
20,00 EUR

Předložení / čerpání šeků (pouze EUR) 50,00 EUR

Poplatek (EUR)Služba

 Směrnice o úrocích

  1  Platí pro klienty s bydliště v České republice a na Slovensku. U služeb neuvedených v tomto sazebníku 
Poplatků a plateb, které jsou poskytovány podle přímých pokynů klienta nebo v jeho zájmu, si 
společnost Moventum vyhrazuje právo účtovat poplatek podle složitosti transakce, vynaloženého času 
a úsilí. Kromě cen zde uvedených budou jakékoli případné poplatky třetích stran přeneseny na klienta.

  2  Poplatek za vedení účtu se platí předem za celý rok na začátku každého kalendářního roku nebo při 
založení účtu. U účtů založených od 1. července roku je účtován poplatek v 50% výši. Poplatek za vedení 
účtu odpadá u účtů, na nichž jsou vedeny výhradně střešní fondy Moventum.

  3  Aby bylo možno převod považovat za standard EU, musí být splněny tyto podmínky: (a) měnou převodu 
a měnou účtu je EUR; (b) převáděná částka není vyšší než 50.000 EUR; (c) převod musí být proveden v 
tzv. SDÍLENÉM režimu; (d) převod se realizuje do členského státu EU a (e) je uveden IBAN (International 
Bank Account Number - mezinárodní číslo účtu) příjemce a BIC (Bank Identifier Code - identifikační kód 
banky) úvěrové instituce příjemce.

  4  Převody peněz jsou prováděny námi v tzv. SDÍLENÉM režimu v rámci standardní procedury (naše 
poplatky jsou tudíž účtovány na účet zasílatele a příjemce hradí zbývající poplatky). Poplatky účtované 
bankami třetích stran (v rozsahu převodů v NAŠEM režimu) budou následně účtovány na účet zasílatele.

 5 Pouze pro fondy, mezi kterými lze přecházet v rámci téže rodiny fondů. Při každém úpisu je účtováno 10,00 
EUR. 

  6  Seznam Top 100 ETFs obdržíte v případě potřeby od svého poradce.
  7  Jakékoli další poplatky za zprostředkování mohou být zahrnuty v NAV.
  8   Pouze podílové jednotky investičních fondů s provizí ze stavu (trailer fee).
  9  Tento poplatek se rozumí s připočtením nyní v Lucembursku platné daně z přidané hodnoty. 
10  U tohoto typu událostí existuje řada možností konání (např. dividendy ze základního kapitálu). 

Společnost Moventum poskytuje informace o těchto různých možnostech a postupuje v souladu s 
přáním klienta.

11  U tohoto typu událostí neexistují žádné možnosti konání (např. rozdělení akcií). Společnost Moventum 
provádí opatření společnosti podle požadavků stanovených příslušnou fondovou společností.

12 Pokud není podle zákona dluženo bez samostatných nákladů.

Správa událostí souvisejících s právy a závazky z cenných 
papírů

• Dobrovolné 10

• Nedobrovolné 11

• Reinvestice dividend pro investiční fondy

12,00 EUR
Bez poplatku
Bez poplatku

Poskytování kopií
• Potvrzení obchodů a výpisy z účtu
• Daňové výpisy
• Ostatní potvrzení

Vypořádání pozůstalosti

15,00 EUR za  
dokument

100,00 EUR

Zřízení zástavního práva k účtu 20,00 EUR

Poskytnutí písemných informací o účtu a depozitu 12

Zaslání vyúčtování a informací poštou

10,00 EUR

12,00 EUR p.a.
(odpadá při využití 
elektronické 
poštovní schránky)

Služba Poplatek (EUR)

Aktuální úrokové sazby najdete na adrese:  
 https://www.moventum.cz/co-nabizime/pro-soukrome-investory

 Zvláštnosti a ostatní služby

Obchod – investiční fondy

• V rámci spořících plánů nebo plánů 
výběrů

• Pro pokyny zadávané elektronicky 
finančním poradcem

• Výměna fondu

Bez poplatku 

0,20 %  
min 5,00 EUR, max 25,00 EUR

10,00 EUR 5

Obchodování - Ostatní cenné papíry  
(např. kmenové akcie, dluhopisy)  
(kromě US ISINů)

0,75 % z částky obchodu 
v EUR, min 50,00 EUR

Služba Poplatek (EUR)

Obchodování - Burzovně obchodované 
fondy (ETFs) 

Jednorázové investice

Spořící plány

Standardní
podmínky 

0,20 %  
min 14,90 EUR   
max 49,90 EUR 7

0,20 %  
min 4,90 EUR 7

Podmínky pro 
Top 100 6 

14,90 EUR 7

žádný

Pro pokyny nezadávané elektronicky  
(fax, dopis, atd.)

Poplatek za zpracování 25,00 EUR
navíc k výše uvedeným poplatkům

Převod depozita
• Dodání do Moventum
• Vydání jiným ústavům

Bez poplatku  
18,00 EUR za ISIN

Úschova
• Podílové jednotky investičních 

fondů 8

• Třídy fondů bez provize (např.
Clean-Share Classes, Indexové fondy, 
Burzovně obchodované fondy (ETF)) 
a jiné cenné papíry.

Bez poplatku 

0,10 % p.a. 9

min 1,00 EUR za pozici a čtvrtletí
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