Modelový scénář nákladů
Tento dokument společnost GRANT CAPITAL a.s. (dále v textu také jako „GC“) předkládá svým
zákazníkům (dále v textu také jako „Klient“) za účelem vyhodnocení dopadů nákladů na jejich
investici.
Uvedený příklad je pouze modelový, budoucí vývoj dle tohoto scénáře nelze s určitostí
predikovat. Příklad odráží obecně stanovené náklady dle Ceníku GC, které se však mohou
lišit dle jednotlivých využívaných služeb Klienta, případně dle jiných platných dohod mezi
Klientem a GC.
Náklady nezohledňují daňové závazky a ani měnové riziko, pokud jsou poplatky účtovány
v jiné měně.
Uvedené poplatky byly kalkulovány k datu vyhotovení/aktualizace tohoto dokumentu a
v čase se mohou měnit.
Příklad
Klient na svém obchodním účtu vedeném u obchodníka s cennými papíry drží investiční
nástroje a volné peněžní prostředky v celkové hodnotě 1 000 000 CZK a prostřednictvím GC
za volné peněžní prostředky nakoupí investiční nástroje (ETF) 100 ks za cenu 80 EUR a za rok
je prodá. V době prodeje činí cena ETF 90 EUR. Náklady jsou následující:
Popis vlivu na investici klienta
Výnos z obchodu – nárůst ceny ETF

absolutní částka
+ 1000 EUR

procentní změna
+ 2,548 %

Poplatek GC spojený s obchodem 0,69 %
Náklady GC za obchod celkem
Čistý výnos za obchod

- 55,2 EUR
- 55,2 EUR
944,8 EUR

+2,407 %

Další náklady nepřímo související s obchodem:
Technická podpora 990 CZK /měsíc*
Hodnota portfolia na konci období po započtení
všech poplatků GC

- 11 880 CZK
1 012 194 CZK

+1,2194 %

* GC neuplatní servisní poplatek (technickou podporu) v případě, že i) Klient tento poplatek již hradí v
souvislosti s jiným, pro GC rozpoznatelným, majetkovým účtem a ii) v případě, že suma hodnoty
majetku Klienta, cenných papírů a peněžních prostředků na všech jeho obchodních účtech, pro GC
rozpoznatelných, nedosahuje výše částky CZK 100.000,-.

Upozornění: Mimo uvedené poplatky je nutno vždy brát v úvahu rovněž poplatky obchodníka
s cennými papíry/třetí strany, a to dle aktuálního ceníku služeb dostupných na webových
stránkách daného obchodníka/třetí strany.
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