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CENNÍK SLUŽIEB  
BROKERAGE CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

Platný od 01.05.2020 
 

I. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Brokerage pri nákupe/predaji ETF na ETF majetkový účet 
sprostredkované samostatným finančným agentom  
Podanie, zmena a rušenie pokynu zdarma 

Do 50.000 EUR 
0,8 % z objemu obchodu, minimálne 
30 EUR 

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR 0,5 % z objemu obchodu  

Nad 100.000 EUR 0,4 % z objemu obchodu  
 

 

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy 
0,7 % - 1,2 % p.a. z hodnoty 
majetku pod správou hradený 
alikvotne na kvartálnej báze 

 
 
 

II. Poplatky za poskytovanie investičnej služby Brokerage pri nákupe/predaji ETF na ETF majetkový účet (mimo bodu 
I. tohto Cenníka služieb Brokerage CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.)  

 

Podanie, zmena a rušenie pokynu zdarma 

Do 50.000 EUR 
0,8 % z objemu obchodu, minimálne 
30 EUR 

Od 50.000 EUR – 100.000 EUR 0,5 % z objemu obchodu  

Nad 100.000 EUR 0,4 % z objemu obchodu  
 

 

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy 
0,7 % p.a. z hodnoty majetku pod 
správou hradený alikvotne na 
kvartálnej báze 

 

III. Nákup/predaj cenných papierov na akciový majetkový účet (akcie / ETF) 
 

Podanie, zmena a rušenie pokynu zdarma 

Slovensko – Burza cenných papierov Bratislava 1,0 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Česká Republika – Burza cenných papíru Praha (SPAD, KOBOS) 1,5 % z objemu obchodu + 750 CZK 

Maďarsko – Budapesti Értéktözsde 1,5 % z objemu obchodu + 7500 HUF 

Poľsko – Gielda Papierow Wartosciowych 1,5 % z objemu obchodu + 100 PLN 

Belgicko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Bulharsko – Bulgarian Stock Exchange 1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Francúzsko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Holandsko – CHI-X Europe, Euronext, Nasdaq OMX Europe, Turquoise 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Chorvátsko – Zagrebačka Burza 1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Kanada – Toronto Stock Exchange 1,5 % z objemu obchodu + 40 CAD 
Nemecko – XETRA, Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, CHI-X Europe, EUREX, 
Nasdaq OMX Europe, Turquoise 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Rakúsko – Wiener Borse 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Rumunsko – Bursa de Valori Bucureşti 1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR 
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Rusko – MICEX, RTS 1,5% z objemu obchodu + 25 USD 

Slovinsko – Ljubjana Stock Exchange 1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Španielsko – Bolsa de Madrid 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Švajčiarsko – Swiss Exchange, CHI-X Europe, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise, VIRT-X 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Švédsko – Swedish Stock Exchange 1,5 %z objemu obchodu + 30 EUR 

Taliansko – Borsa Italiana 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Turecko – Istanbul Stock Exchange 1,7 % z objemu obchodu + 30 EUR 

Veľká Británia – CHI-X Europe, London Stock Exchange, Nasdaq OMX Europe 1,5 % z objemu obchodu + 30 EUR 

USA – NYSE, AMEX, NASDAQ 1,5 % z objemu obchodu + 25 USD 
 
 

IV. Ďalšie poplatky 
 

Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy (okrem ETF podľa bodu I. a II. tohto Cenníka služieb 
Brokerage CAPITAL  MARKETS, o.c.p., a.s.) 0,6 % p.q. 

Správa verejne neobchodovaných cenných papierov, vrátane držiteľskej správy pre dlhopisové, balansované a 
peňažné podielové fondy 0,25 % p.q. 

Poplatok za držanie ADR a GDR akcií preúčtovaný poplatok správcu 

Daň z finančných transakcií daň preúčtovaná na ťarchu účtu klienta 

Vstupný poplatok za nákup verejne neobchodovaných podielových listov 5 % z objemu 

Konverzia mien na zabezpečenie nákupu / predaja cenných papierov 0,25 % z objemu 

Prevod cenných papierov 1,5 % z objemu prevodu + 100 EUR 

Úrok z poskytnutého úveru, pôžičky 9,9 % p.a. 

Administratívny poplatok za zabezpečenie získania vlastného identifikačného kódu pre klienta tzv. LEI 
kód 100 EUR + DPH 

Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu 50 EUR + DPH 

Sumarizácia podkladov pre klienta na uplatnenie vrátenia dane (napr. v prípade dvojitého zdanenia) 
1,5 % z objemu vrátených peňazí  
+ 100 EUR 

 
 

V. Poplatky podielových fondov 
 
Podielové fondy si môžu za svoju činnosť účtovať v zmysle prospektu fondu manažérsky poplatok, výkonnostnú odmenu, prípadne za iné poplatky, ktoré 
sa zúčtovávajú priamo v cene podielového listu. 

 

VI. Poplatky bánk 
 

Bezhotovostný prevod v prospech majetkového účtu Klienta preúčtovaný poplatok banky 

Bezhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta preúčtovaný poplatok banky 

Bezhotovostný prevod na vrub majetkového účtu Klienta (individuálny účet v USA) 50 USD 
 
 

VII. Spoločné ustanovenia 
 

1) Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a dielčie uspokojenie pokynu. 
2) Ak nie je uvedené v Cenníku služieb Brokerage inak, poplatky zahŕňajú všetky náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. 
3) Ceny za ostatné, v Cenníku služieb Brokerage neuvedené služby, sa dojednávajú individuálne. 
4) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť s klientom individuálnu výšku poplatku uvedeného v bode číslo I a II tohto Cenníka 

služieb Brokerage. 
5) Poplatok za správu cenných papierov sa vypočítava z priemerného objemu cenných papierov držaných klientom v rámci daného štvrťroku. 
6) Upozorňujeme klienta na skutočnosť, že v súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu klientovi 

vzniknúť ďalšie náklady, vrátane daní, ktoré nie sú hradené prostredníctvom CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nie sú ním ani účtované. 
7) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka služieb Brokerage. Tento Cenník služieb Brokerage je platný dňom podpisu 

Zmluvy medzi Klientom a CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade zmeny Cenníka 
služieb Brokerage. 
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8) Úrok z poskytnutého úveru a/alebo pôžičky je účtovaný mesačne k poslednému dňu mesiaca. 
9) Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať sankčný úrok za debetné zostatky klientov na účte vo výške 19.90% u klientov, ktorých debetný zostatok 

je väčší ako ekvivalent 100 Eur a/alebo trvá dlhšie ako 6 mesiacov. 
10) Spoločnosť v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty bude klientom účtovať DPH k všetkým poplatkom týkajúcich sa investičnej služby riadenia 

portfólia a vedľajšej investičnej služby správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy. 
 
 
 
 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej ako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo 
nepeňažného plnenia, ktoré prijíma CM, alebo ktoré poskytuje CM alebo ak výšku nemožno určiť o metóde jej výpočtu. CM oznamuje klientovi, že  s 
poskytnutím investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi môžu súvisieť provízie, ktoré CM hradí agentom, ktorí vykonávajú finančné 
sprostredkovanie a prostredníctvom ktorých bol uzavretý zmluvný vzťah medzi CM a klientom. CM uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného alebo 
nepeňažného plnenia nebráni povinnosti CM konať v záujme klienta. Informácie o peňažných a nepeňažných plneniach a ich výške poskytuje CM 
klientovi na stránke www.capitalmarkets.sk/login po zadaní prístupového kľúča uvedeného v rámcovej zmluve. 

 

http://www.capitalmarkets.sk/login
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