
 

CENÍK SLUŽEB  
 
společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. – obchodníka s cennými papíry (dále jen „CCF“) PLATNÝ OD 1. 5. 2020  
 
A. POPLATKY  ZA OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI,  PŘEVODY, VYPOŘÁDÁNÍ 
 

Převod investičních nástrojů (RFP, RVP, DFP, DVP) 0,3 % z objemu, min. 1.275,- CZK 
Převod finančních prostředků (z i na účet) Zdarma 

 
Objemem (obchodu) se rozumí deklarovaný objem ve smyslu součinu deklarované ceny za kus a počtu kusů invest. nástrojů. 

 
B. POPLATKY  ZA VEDENÍ MAJETKOVÝCH  A FINANČNÍCH ÚČTŮ 
 

Vedení majetkového účtu tuzemských investičních nástrojů (0,1 % z objemu p. a., 
minimálně 250,- CZK měsíčně). 

Založení majetkového účtu tuzemských investičních nástrojů Zdarma 
Přidělení NID v CDCP  Zdarma 
Podřazení nepodřazeného majetkového účtu pod účastníka CCF 250,- CZK 
Vyúčtování (výpisy) elektronicky e-mailem, případně na webu  Zdarma 
Vyúčtování (výpisy) na žádost fyzické, poštovní přepravou – pouze na žádost 50,- CZK 
Roční sestava transakcí elektronicky Zdarma 

 
Objemem (majetku) se rozumí objem ve smyslu součinu jmenovité hodnoty kusu a počtu kusů investičních nástrojů daného titulu. 
 

C. OSTATNÍ SLUŽBY A POPLATKY 
 

Zjištění nepodřazeného majetkového účtu v CDCP a jeho obsahu (výpis) účtu 250,- CZK 
Připsání dividendy nebo jiného obdobného plnění na účet vlastníka investičních nástrojů Zdarma 
Potvrzení o výši úrokových výnosů a dividend 250,- CZK 
Zřízení, změna, zrušení smluvního zástavního práva v CDCP  Individuálně 
Vypořádání dědického řízení dle usnesení 1.000,- CZK + poplatky 

a náklady s tím spojené  
Provedení záznamu nebo změny údajů vlastníka účtu v evidenci CDCP  300,- CZK 
Zajištění výpisu z emise cenných papírů u CDCP pro emitenta 1.500,- CZK 

 
 
D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

• Nedílnou součástí ceníku jsou Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které obsahují informace nezbytné 
pro zjišt ění celkové ceny poskytnuté investi ční služby . Aktuální znění VOP je dostupné na 
www.cyrruscf.cz/informacni-povinnosti   

• Ke všem poplatk ům obchodníka, není-li uvedeno jinak, jsou p řipo čteny poplatky trh ů a třetích stran 
(např. CDCP), které jsou uvedeny v příloze ceníku Poplatky třetích stran. Příloha je umístěna 
i na www.cyrruscf.cz/informacni-povinnosti 

• Poplatky jsou v tomto ceníku uvedeny bez DPH. CCF vyměří daň z přidané hodnoty za plnění podléhající zdanění 
podle platných právních předpisů. 

• 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 čerpáním ze zákaznického (finančního) účtu. 
• V tomto ceníku jsou uvedeny pouze poplatky za nejčastěji používané služby, ostatní služby jsou zpoplatněny 

dohodou stran.  
• Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši poplatků a jiný způsob jejich úhrady. 
• Tento základní ceník je pro nové zákazníky platný dnem předání a pro stávající zákazníky od 1. 5. 2020  

a nahrazuje veškeré předchozí základní ceníky.  
• Tento ceník může být měněn. Zákazník bude o změnách předem vyrozuměn emailovou zprávou (může být 

spojena se zasláním výpisu) a případně v zákaznické sekci internetových stránek www.cyrruscf.cz 
 

PLATNÝ OD 1. 5. 2020   



  

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. Jana Babáka 11  Na Florenci 2116/15 Zapsán v Obchodním IČO: 277 58 419 

Obchodník s cennými papíry (Babák Office – 10.NP) (Florentinum recepce A) rejstříku vedeném Banka ČSOB Brno, 

e-mail: corporate@cyrruscf.cz 612 00 Brno 110 00 Praha 1 u Krajského soudu v Brně, č. ú.: 224673474 /0300 (vlastní) 

www.cyrruscf.cz tel.: +420 538 705 786 tel.: +420 221 592 361 oddíl B, vložka 5249 Č. ú. 224674549 / 0300 (klientský) 

     

 

 
PŘÍLOHA CENÍKU SLUŽEB – Poplatky t řetích stran 
 
Poplatky třetích stran představují nákladové položky související s přístupem, obchodováním, resp. vypořádáním transakcí 
a vedením účtů u depozitářů a custodienů, případně dalšími poplatky jako např. bankovními poplatky za převody finančních 
prostředků, poštovným apod. 
 
 

Poplatky Centrálního depozitá ře cenných papír ů, a.s. („CDCP“)  
 
Uvádíme vybrané poplatky. Úplný ceník CDCP lze nalézt na www.cdcp.cz 
 

  položka ceníku CDCP Částka [CZK] 

Emitent jednorázov ě     

  přidělení LEI část E. 1.1. 1 550 

  přidělení ISIN B. 2.2.a) 1500 

  zápis emise do centrální evidence B. 2.3.1. a) 5 800 

  připsání na účet vlastníků B. 2.8. a) 125 

      

Emitent pr ůběžně, tedy opakovan ě     

 výpis (pro VH, pro divi), elektronicky, ISB B. 2.6. a) při každém výpisu 750 + 2 *N 
max. 50 000 za výpis 

 vedení emise B. 2.4. a) ročně 750 + 0,000016*O + 2 * N, * 4 čtvrtletí 

 LEI obnova cyklicky každý rok část E. 1.2 1 135 

      

Vlastník INVESTI ČNÍCH NÁSTROJŮ     

  Vedení na účtu vlastníka, poplatek CDCP  B 3.7. www.cdcp.cz/index.php/cz/kalkulacka-poplatku  
 
O = OBJEM, N = POČET VĚT 
 
Poplatky jsou uvedeny bez DPH. CDCP vyměří daň z přidané hodnoty za plnění podléhající zdanění podle platných právních 
předpisů. 
 
PLATNÉ OD 1. 5. 2020  


