
CENÍK INVESTIČNÍCH SLUŽEB – I2 
 

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

I. Investiční zprostředkování  
1. Zprostředkování obchodů s ETF, FKI, Podílovými fondy, Dluhopisy a Hypotečními zástavními listy 
 

 

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

ETF, FKI, Podílové fondy 4,85 % - 

Dluhopisy, Hypoteční 
zástavní listy 

4,85 %   - 

*Základem pro výpočet je objem skutečně realizovaného obchodu. 
* V případě ETF, FKI, Podílové fondy není poplatek za prodej účtován. 
Poplatky jsou splatné formou inkasního čerpání z Účtu Zákazníka vedeného Finanční institucí.   

II. Výkonnostní odměna 
 

 Výkonnostní odměna 25 % nad vytyčený benchmark 

 Benchmarková hodnota ETF, FKI, Podílové fondy: 8 % p.a. 
Benchmarková hodnota Dluhopisy, Hypoteční zástavní listy: 6 % p.a. 
 
Příklady.: 
 
Tzn. v případě zavření 35% zisku na ETF za přesně jeden kalendářní rok dojde k uplatnění výkonnostní odměny 25 % 
z rozdílu mezi 8 % a 35 %, tedy z 27 %. Výkonnostní odměna tak bude 6,75 % z investované částky. 
 
V případě uzavření zisku 35% zisku na Dluhopisech za přesně 3 kalendářní roky dojde k uplatnění výkonnostní odměny 25 
% z rozdílu mezi 3 x 6 % = 18 % a 35 %, tedy ze 17 %. Výkonnostní odměna tak bude 4,25 % z investované částky. 
 
*Zisk je vždy očištěn o kompletní poplatky za nákup a prodej cenného papíru. 

 Výkonnostní odměna se počítá z každého obchodu jednotlivě po jeho zavření. 
 V případě realizace ztrátového obchodu musí první zavřené zisky pokrýt zavřené ztráty a následně se opět začne 

uplatňovat výkonnostní odměna na každém obchodu. 

 
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. Ceník služeb je platný a účinný od 1.1.2022 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky se stejným 

označením (A1, S1, E1, X2.I1 etc).  
 

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