
Informace o celkové ceně poskytované investiční služby

Informace o celkové ceně poskytované investiční služby v souladu s ust. § 15d odst. 1 písm. 
e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých 
pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Investiční zprostředkovatel ALFA Finance, s.r.o., se sídlem Škroupova 2, 301 00 Plzeň,  
IČ: 26346508, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14409, registrovaná u České národní 
banky podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, opravňující k posky-
tování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) téhož zákona, spočívající v přijímání a předá-
vání pokynů týkajících se investičních nástrojů pod č.j. 43/R/18/2002/3 dne 27.11.2002 uvádí, 
že způsobem odměňování jeho samotného a taktéž vázaných zástupců investičního zprostřed-
kovatele je odměna formou provize. Provize je investičnímu zprostředkovateli vyplácena od  
investičních společností, se kterými spolupracuje na základě Smlouvy o obchodním zastou-
pení/smlouvy o spolupráci. Investiční zprostředkovatel spolupracuje v současné době se 6  
investičními společnostmi. Odměna (provize) je vypočítávána jako procentuální podíl ze složek 
vstupní poplatek a fixní manažerský poplatek (nebo taktéž správcovský poplatek).

Výše procentuálního podílu ze vstupního poplatku závisí na mnoha faktorech – např. na da-
ném typu investičního nástroje, investiční strategii, územní registraci investiční společnosti (zda 
se jedná o Českého investiční správce nebo zahraničního), smluvních provizních podmínkách 
uzavřených mezi investiční společností a investičním zprostředkovatelem a dalších jiných fak-
torech. Nárok na podíl na vstupním poplatku u investic vzniká investičnímu zprostředkovateli 
okamžikem realizace Pokynu k nákupu resp. okamžikem předání finančních aktiv zákazníkem 
investiční společnosti k obhospodařování a taktéž nárok na odměnu investičnímu zprostřed-
kovateli vzniká při následných investicích zákazníka např. do podílových listů provedených bez 
přičinění investičního zprostředkovatele, s nímž investiční zprostředkovatel uzavřel Smlouvu  
o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů resp. Komisionářskou smlouvu či jinou po-
dobnou smlouvu. Základem pro výpočet provize nejčastěji bývá výše vstupního poplatku.

Odměna (její výše) investičního zprostředkovatele z procentuálního podílu na fixním mana-
žerském poplatku závisí zejména na těchto faktorech: na celkovém čistém objemu investic 
zprostředkovaných investičním zprostředkovatelem k danému investičnímu správci, na typu 



investičního nástroje, smluvních provizních podmínkách uzavřených mezi investiční společnos-
tí a investičním zprostředkovatelem a dalších jiných faktorech. Základem pro výpočet provize je 
nejčastěji celkový objem investic u investiční společnosti. U některých investičních společností 
investiční zprostředkovatel na tento druh odměny nárok nemá.

Podrobnější informace o způsobu výpočtu jednotlivých odměn investičního zprostředkovate-
le si může zákazník vyžádat na centrále společnosti ALFA Finance, s.r.o.: ALFA Finance, s.r.o., 
Škroupova 2, 301 00 Plzeň, alfafinance@alfafinance.cz.

Ceníky vstupních poplatků a manažerských (správcovských) poplatků jsou zveřejněny na 
webech jednotlivých investičních společností, se kterými investiční zprostředkovatel spolupra-
cuje a zároveň jsou investičním zprostředkovatelem resp. jeho vázaným zástupcem předkládá-
ny a vysvětlovány na osobních jednáních se zákazníkem. Taktéž je možno si ceníky vyžádat na 
centrále ALFA Finance, s.r.o. a nechat si je zaslat e-mailem.
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