
 
 

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374   
 

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 
 

Ceník  
platný od 01.07.2013 

 
Ceník stanovuje poplatky a určuje některé podmínky spojené s investováním do fondů obhospodařovaných 
ZFP Investments, investiční společnost, a.s., v souladu se statutem příslušného fondu, přičemž 
poplatky mohou být v čase měněny jen v rámci limitů stanovených statutem příslušného fondu. 
Podrobnosti o poplatcích a způsob stanovení jejich výše naleznete ve statutu příslušného fondu. 

 
 

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 
 

 

Výše investice 

Minimální počáteční investice 3.000,- Kč (včetně přirážky) 

Minimální následná investice    500,- Kč (včetně přirážky) 

 

 

Vstupní poplatek (přirážka) 

   3,00 % 

Výstupní poplatek (přirážka) 

   0,00 % 

 

Úplata za obhospodařování majetku 

Fixní úplata činí 1,75 % a představuje podíl z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu příslušného 
fondu za účetní období. 

Výkonnostní odměna činí 0 % ze zhodnocení nad hranici 5% meziročního růstu hodnoty vlastního 
kapitálu připadajícího na jeden podílový list. 

 
Údaje pro zasílání plateb 
 
Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 266443343/0300 
IBAN: CZ6103000000000266443343 
Variabilní symbol: rodné číslo/IČO podílníka 
Specifický symbol: číslo smlouvy nebo číslo investiční akce 
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Ostatní poplatky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Typ poplatku Sazba Kód poplatku 
        Vyhotovení mimořádného výpisu 
z konta podílníka  

50 Kč s DPH 
 

 

Pasívní zabezpečený přístup k údajům  
- zřízení, poskytování služby, resp. změna 
z jiné služby  
  

 
bez poplatku 

 

Aktivní zabezpečený přístup k údajům 
- zřízení, poskytování služby, resp. změna 
z jiné služby  
 

 
bez poplatku 

 

PLUS - zabezpečený přístup k údajům  
- zřízení, poskytování služby, resp. změna 
z jiné služby  

 
bez poplatku 

 

 

Zablokování a odblokování 
zabezpečeného přístupu k údajům 
(pasivní, aktivní, PLUS) 

bez poplatku  

Vygenerování nových přístupových 
údajů k využívání služby zabezpečeného 
přístupu k údajům (pasivní, aktivní, PLUS) 
– vyjma prvního vygenerování údajů;  
nebo opětovné zaslání přístupových 
údajů 

50 Kč s DPH 
 

 

Náklady spojené se zasláním dokumentu 
(např. statut, KIID apod.) na základě 
žádosti klienta 

maximálně 50 Kč  

Platba na zahraniční účet podílníka maximálně 800 Kč  


