
CENÍK INVESTIČNÍCH SLUŽEB – S1 
 

investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. (dále též „Zprostředkovatel“) 

 

I. Investiční zprostředkování  
1. Zprostředkování obchodů s  ETF a dluhopisy 

 

Druh investičního nástroje 
Poplatek:  
(% z objemu zprostředkovaného obchodu)*  

Minimální poplatek 

ETF 0,8 % - 

Dluhopisy 4,85 %   - 

*Základem pro výpočet je objem skutečně realizovaného obchodu. 
Poplatky jsou splatné formou inkasního čerpání z Účtu Zákazníka vedeného Finanční institucí.   

II. Investiční poradenství 
 

 Výnosová odměna 25 % z rozdílu v NAV* za sledované období 

 Výnosová odměna je počítána z rozdílu v NAV na začátku a na konci sledovaných období 1.1. - 31.3/ 1.4. - 30.6. / 1.7. -
30.9. / 1.10. - 31.12. v referenční měně CZK/USD/EUR systémem High water mark**.  
 
NAV se počítá před otevřením (na začátku sledovaného období) nebo po zavření (na konci sledovaného období) 
evropského a amerického akciového trhu. 

 Při výpočtu se NAV očišťuje o případné výběry a vklady aktiv na Účet Zákazníka (peněžní prostředky, Investiční nástroje). 

 Do NAV Zákazníka jsou pro výpočet zahrnuty i dividendy vyplacené mimo účty určené pro poskytování služby. 

* (Net asset value – čistá hodnota Majetku Zákazníka) 
** (High water mark princip - zisk se počítá vždy jako rozdíl z nejvýše dosažené čisté hodnoty portfolia (NAV) a současným stavem čisté 
hodnoty portfolia (NAV), pokud došlo během kvartálu k nárůstu hodnoty portfolia, ale to i tak nepřesáhlo maximální dosaženou hodnotu 
z minulosti, nebude žádný podíl na zisku účtován - NAV je vždy potřeba očistit o případné vklady nebo výběry klienta) 
Odměna je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Zprostředkovatelem. 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Termíny obsažené v Ceníku služeb označené velkými počátečními písmeny jsou definovány ve VOP IZ. 
2. Zákazník a Zprostředkovatel si mohou dohodnout jinou výši odměn a způsob jejich úhrady. 
3. K odměně za poskytování Investičního poradenství bude připočtena DPH dle platné legislativy. 
4. Ceník služeb se nevztahuje na zprostředkování obchodů s cennými papíry kolektivního investování1.  
5. Ceník služeb je platný a účinný od 26. 7. 2019 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V…………………..dne………………….       ………………………………… 
          podpis Zákazníka 

 

 
1 Uvedené ustanovení neplatí pro zprostředkování obchodů s tzv. „Exchange traded funds“ (ETF). 


