CENÍK SLUŽEB
CYRRUS, A.S.
PLATNÝ OD 1. 1. 2021

A. POPLATKY ÚČTOVANÉ V NÁVAZNOSTI NA ZVOLENOU
INVESTIČNÍ SLUŽBU MOJE STRATEGIE
Poplatek obchodníka
za obchod

Bond

Basic

Optimal

Dynamic

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zákazník platí pouze poplatky trhů, zprostředkovatelů, třetích stran a za vypořádání, viz informace uvedené v
sekci D a G ceníku.

Poplatek za
správu účtu

Bond

Basic

Optimal

Dynamic

0,1 %
za kalendářní měsíc

0,3 %
za kalendářní měsíc

0,4 %
za kalendářní měsíc

0,5 %
za kalendářní měsíc

Poplatek za správu účtu (dále jen „Poplatek“) v sobě zahrnuje odměnu za vedení účtů zahraničních
a tuzemských investičních nástrojů, v rámci této služby je poskytováno také investiční poradenství. Poplatek se
vypočte jako součet denních poplatků z denních zůstatků zákazníkova majetku u obchodníka v kalendářním
měsíci, za který je účtován. Bez ohledu na aktuálně využívanou strategii platí, že poplatek za správu účtu
majetku investovaného zákazníkem do dluhopisů je účtován vždy dle sazby platné pro strategii Bond, poplatek
za správu účtu majetku investovaného do vybraných investičních certifikátů (informace je vždy uvedena
v příslušném letáku k certifikátu), je účtován dle sazby platné pro strategii Basic. Poplatek je podrobně upraven
v čl. V. Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Poplatek je účtován, vždy za účtovací období
(kalendářní měsíc), a to zpravidla do 15. dne následujícího měsíce.

Poplatek z kladného výnosu

výnos 5–10 % p. a.

výnos 10–15 % p. a.

výnos nad 15 % p. a.

sazba 15 %

sazba 20 %

sazba 25 %

Poplatek z kladného výnosu se počítá z hodnoty majetku a je účtován vždy za kalendářní čtvrtletí. Dosažený
kladný výnos je přepočítán na roční bázi dle frekvence účtování. Podrobně je účtování poplatku upraveno
v čl. V. VOP.

Poplatek za nedodržení
investičního horizontu

Investiční horizont – 3 roky

5 % při výběru nad 20 % majetku

V případě nedodržení minimálního investičního horizontu, a to ukončením využívání strategie nebo i částečným
výběrem majetku ze strategie (včetně převodu majetku z investiční strategie do jiného typu investiční služby
poskytované Obchodníkem), uhradí zákazník poplatek za předčasné ukončení strategie ve výši 5 % z objemu

vybíraných prostředků. Toto neplatí pro výběry nepřesahující 20 % majetku za kalendářní rok. Poplatek je
splatný ke dni ukončení využívání strategie nebo ke dni výběru majetku ze strategie přesahující hodnotu
majetku uvedenou v předchozí větě. Poplatek za nedodržení investičního horizontu bude strháván zákazníkovi
z kteréhokoliv z majetkových účtů vedených u obchodníka. Minimální investiční horizont počíná běžet dnem
připsání prvního vkladu do příslušné strategie.
Další informace: V případě, že zákazník po skončení investičního horizontu nevybere finanční prostředky ze
svého majetkového účtu do 1 měsíce od skončení investičního horizontu, nebo písemně nebo telefonicky
neoznámí v této lhůtě obchodníkovi takový záměr, prodlužuje se investiční horizont o 1 rok, a to i opakovaně.
Majetek se pro účely výpočtu poplatků v investičních strategiích přepočítává do CZK kurzem ČNB.
Poplatky dle bodu B. níže se účtují v případě, že zákazník neobchoduje dle zvolené Investiční služby, nebo se
dohodl na účtování poplatků za jednotlivé obchody. Další podrobné informace ohledně výpočtu poplatků lze
nalézt v čl. V. VOP..

B. POPLATKY ZA OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI
NA VEŘEJNÝCH TRZÍCH
Objem obchodu

Poplatek

nad 1 000 000 CZK / 40 000 € / 50 000 $

0,30 %

od 500 000 CZK / 20 000 € / 25 000 $ do 1 000 000 CZK / 40 000 € / 50 000 $

0,50 %

od 250 000 CZK / 10 000 € / 12 500 $ do 500 000 CZK / 20 000 € / 25 000 $

0,60 %

do 250 000 CZK / 10 000 € / 12 500 $

0,80 %

Deriváty (vyjma opcí) a ETF

1,10 % + 9,95 € / 9,95 $ / 260 CZK

Minimální výše poplatku činí 500 Kč, 20 € nebo 25 $.

C. POPLATKY ZA OBCHODY S MĚNOVÝMI FORWARDY
A SWAPY
Objem transakce (v CZK)

Poplatek za sjednání dle délky sjednaného obchodu
do 1 roku

1–2 roky

>2 roky

100 000 – 1 mil.

0,60 %

0,80 %

1,00 %

1 mil. – 5 mil.

0,30 %

0,50 %

0,70 %

>5 mil.

0,15 %

0,30 %

0,45 %

Minimální objem obchodu je 100 000 CZK; poplatek se počítá z korunového (CZK) ekvivalentu dané měny, za
každý sjednaný obchod.

D. OSTATNÍ SLUŽBY A POPLATKY
Popis

Poplatek

Připsání dividendy nebo jiných práv z CP

zdarma

Potvrzení o výši dividend

zdarma

Refundace dividend

zdarma

Roční sestava obchodů

zdarma

Otevření majetkového účtu v CDCP (služba 85101 a 85102)

zdarma

Přidělení NID v CDCP

zdarma

Převedení účtů z evidence nezařazených účtů pod obchodníka

zdarma

Převody finančních prostředků mezi tuzemskými účty v měně CZK

zdarma

Stavový výpis z účtu v CDCP

zdarma

Stavový výpis z nezařazeného účtu v CDCP

zdarma

Výběr šekem

zdarma

Přistavení úvěrového rámce

zdarma

Zajišťovací převod REPO a půjčka cenných papírů obchodovaných na BCPP

zdarma

Zajišťovací převod REPO v EUR

zdarma

Roční sestava obchodů

zdarma

Vyúčtování (výpis) – webová VIP sekce, osobní převzetí

zdarma

Vyúčtování (výpis) – měsíčně zaslaný poštovní přepravou či emailem

100 Kč

Poplatek za vedení účtu zahraničních investičních nástrojů

0,2 % měsíčně, min. 9 €/$ max. 19 €/$; v případě, že
zákazník po dobu 12 měsíců nerealizuje obchod, zvyšuje
se poplatek na dvojnásobek; poplatek se neplatí
u služeb dle bodu A.

Poplatek za vedení účtu tuzemských investičních nástrojů

poplatek dle ceníku CDCP min. však 99 Kč měsíčně;
v případě, že zákazník po dobu 12 měsíců nerealizuje
obchod, zvyšuje se poplatek na dvojnásobek; poplatek
se neplatí u služeb dle bodu A.

Poplatek za vypořádání obchodu

0,15%

Převod mezi účty dvou zákazníků

0,5 % z převáděného objemu min. 1 000 Kč / 40 € /
50 $ + poplatky třetích stran

Převod finančních prostředků zákazníka na/z účet(u) zahraničního obchodníka
s CP
Převod investičních nástrojů od CYRRUS k jinému obchodníkovi s CP

Zřízení, změna, zrušení zástavního práva v CDCP
Provedení záznamu v evidenci platebních účtů pro výplatu výnosů v CDCP
Vyřízení dědického řízení
Darování cenných papírů ve prospěch Nadačního fondu CDCP

750 Kč
1 % z celkového tržního objemu každého převáděného
nástroje (dle ISIN), min. 1500 Kč / 60 € / 75 $
+ poplatky třetích stran
individuálně
300 Kč
1 000 Kč + poplatky a náklady s tím spojené
300 Kč za emisi;
poplatek se neplatí u služeb dle bodu A.

Poplatek za vyřízení LEI v CDCP (jednorázově)

500 Kč + poplatky CDCP

Poplatek za obnovu LEI v CDCP (ročně)

500 Kč + poplatky CDCP

Poplatek na odvod do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

2 % z objemu poplatku nebo provize

Poplatek za nákup dluhopisu přes dluhopisové tržiště CYRRUS

3 % z objemu nakupovaných dluhopisů
(včetně poplatků třetích stran)

Poplatek za prodej dluhopisu přes dluhopisové tržiště CYRRUS

1 % z objemu prodávaných dluhopisů
(včetně poplatků třetích stran)

E. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
Úrokové sazby obchodníka se mění v závislosti na vývoji úrokových měr na finančním trhu a jsou uvedeny
na www.cyrrus.cz.

F. DISTRIBUOVANÉ PRODUKTY
Popis
Poplatek za úpis/nákup nových emisí investičních certifikátů, dluhopisů a obdobných
investičních nástrojů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak

Poplatek
3,0 %

G. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Nedílnou součástí ceníku jsou VOP, které obsahují informace nezbytné pro zjištění celkové ceny poskytnuté
investiční služby. Aktuální znění VOP je dostupné na www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty.
Ke všem poplatkům obchodníka, není-li uvedeno jinak, jsou připočteny poplatky trhů a třetích stran (např.
BCPP, CDCP, custody), které jsou uvedeny v příloze ceníku Poplatky třetích stran. Příloha je umístěna i na
www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty. Změna poplatků třetích stran není považována za změnu ceníku.
V případě nepovoleného debetu na finančním účtu je zákazníkovi účtována smluvní pokuta dle Všeobecných
obchodních podmínek obchodníka.
Provize a poplatky jsou splatné inkasním čerpání ze zákaznického účtu.
V tomto ceníku jsou uvedeny pouze poplatky za nejčastěji používané služby, ostatní služby jsou zpoplatněny
dohodou. Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši poplatků a způsob jejich úhrady.
V případě individuálně sjednané úpravy ceníku se zákazníkem oproti standardnímu ceníku je tato individuální
úprava ceníku platná po dobu 12 měsíců od data jejího sjednání a po uplynutí 12 měsíců zaniká.
Pro účely tohoto ceníku se dluhopisovým tržištěm CYRRUS rozumí platforma obchodníka dostupná na
www.topdluhopisy.cz.
V dokumentu Modelové scénáře nákladů jsou uvedeny ilustrativní příklady nejčastěji poskytovaných
investičních služeb s ohledem na jejich nákladovost a její dopad na celkovou výnosnost investice. Dokument
Modelové scénáře nákladů je dostupný na www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty.
Tento základní ceník je pro nové zákazníky platný dnem předání a pro stávající zákazníky od 1. 1. 2021
a nahrazuje veškeré předchozí základní ceníky. Tento ceník může být měněn. Zákazník bude o změnách
předem vyrozuměn emailovou zprávou a dále v zákaznické sekci internetových stránek www.cyrrus.cz.

