POPLATKY TŘETÍCH STRAN
Poplatky třetích stran, tj. zprostředkujícího brokera Interactive Brokers, LLC, burz, vypořádacích center a regulátorů, jsou rozděleny dle
druhu nástroje a státu (měny), ve kterém se nachází trh, na kterém byl instrument zobchodován.
Celkový poplatek placený třetím stranám je dán součtem jednotlivých poplatků výše uvedených třetích stran.
Výše jednotlivých poplatků jsou dostupné na webové adrese www.interactivebrokers.com v menu „Pricing“ a dále v položce
„Commissions“. Poplatky za jednotlivé instrumenty lze zobrazit výběrem daného instrumentu v horní liště uvedené webové stránky,
dále pak výběrem země trhu, na které je instrument obchodován. Všechny uvedené poplatky jsou pak vypočítávány z „Tiered Pricing
Structure“.
Při výpočtu jednotlivých poplatků se lze setkat zejména s následujícími anglickými termíny:
Fee – velikost poplatku
Minimum per Order – minimální hodnota poplatku za pokyn
Maximum per Order – maximální hodnota poplatku za pokyn
Per trade/Per contract – za obchod
(Of) Trade value – poplatek vypočtený z objemu obchodu
Per trade – poplatek za celý obchod
Per share – poplatek vypočtený z počtu obchodovaných kusů akcií
Fixed – poplatek pevně daný
Variable (fee) – poplatek vypočtený z objemu, počtu kusů a podobně
Product Group – skupina instrumentů
All – všechny
All not listed below – všechny instrumenty neuvedené níže
All Other – všechny ostatní instrumenty
Denominated products – instrumenty denominované v uvedené měně
1 basis point = 0,0001

1. A
 kcie, ETFs, Warranty (Stocks, ETFs, Warrants)
Jedná se o poplatky uvedené v záložce s názvem „Tiered Pricing Structure“. Poplatky za obchody s Akciemi/ETF/Warranty se skládají
zejména z následujících položek:
1.1. P
 oplatky za obchody na burzách v USA a Kanadě
		 1.1.1. K omise Interactive Brokers, LLC (IB Commission per Share)
		
Jedná se o sazbu počítanou za počet zobchodovaných akcií uvedenou v tabulce v řádku „<= 300,000 Shares“.
		
Tato komise má své minimum uvedené ve sloupci „Minimum per Order“ a maximum uvedeno ve sloupci „Maximum per Order“.
		 1.1.2. K omise jednotlivých burz (Exchange Fees)
		
Každá burza má svá vlastní pravidla výpočtu poplatku, která lze zobrazit kliknutím na název jednotlivé burzy. Poplatek
jednotlivým burzám se ve většině případů počítá dle toho, zda cena obchodované akcie je větší či menší než 1 USD/CAD.
Dalším kritériem může na konkrétních burzách být druh příkazu. Pokud není dáno jinak, je počítána sazba ze sloupce „Remove
Liquidity“.
		 1.1.3. P
 oplatek za vypořádání (Clearing Fees)
		
Tento poplatek je počítán pro všechny burzy a příkazy společně dle uvedené sazby za akcii.
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		 1.1.4. P
 oplatky za transakci/regulaci (Transaction Fees/Regulatory Fee)
		
Poplatek je počítán dle uvedené tabulky, kde Value of Aggregate Sales znamená celkový objem prodávaných akcií a IB Tiered
Commission je komise IB dle bodu 1.1.1 výše.
		 1.1.5. P
 oplatek za alokaci (Trade Allocation Minimum Commissions)
		
Poplatek je vypočítán jako menší ze dvou hodnot uvedených v závorce.
1.2. P
 oplatky za obchody na burzách v Evropě
		 1.2.1. K omise Interactive Brokers, LLC (Fee per Trade Value)
		
Komise jsou počítány jako procentní sazba z objemu obchodu. Příslušná sazba je uvedena v tabulce v řádku „<= 1,000,000“.
Komise je shora omezena maximální částkou uvedenou ve sloupci „Maximum per Order“. Komise je minimálně ve výši uvedené
ve sloupci „Minimum per order“.
		
1.2.2. Poplatky jednotlivých burz (Exchange Fees), Poplatky za vypořádání (Clearing Fees), Poplatky za transakci/regulaci
(Transaction Fees/Regulatory Fee)
		
Přehledně jsou uvedeny komisní sazby účtované pro akcie obchodované v jednotlivých státech Evropy. V každém státě a na
každé burze jsou uvedené poplatky účtovány odlišným způsobem. Uvedené poplatky jsou účtovány dle typu obchodovaného
instrumentu (akcie, ETF, warranty) či druhu příkazu (nákup, prodej, market, limit, příkazy při otevření či uzavření trhu). Způsob
výpočtu poplatku v každém státě na každé burze se zobrazí po kliknutí na název příslušné burzy.

2. F
 utures a Futures Options (Futures and FOPs)
Poplatky za kontrakty futures a opce na futures kontrakty se skládají zejména z následujících poplatků:
2.1. K omise Interactive Brokers, LLC (Cost-Plus Tiered Commission per Contract)
Jedná se o komisi počítanou za počet zobchodovaných futures/FOP uvedenou v tabulce v řádku „<= 1,000 contracts“ a měny, ve
které jsou Futures /FOP obchody realizovány.

Výjimku tvoří E-mini futures kontrakty obchodované na burze Globex, pro které je komisní sazba IB uvedena v individuální tabulce.
2.2. P
 oplatek za držení pozice (Overnight Position Fee per Contract)

Jedná se o poplatek počítaný podle velikosti maržového požadavku k hodnotě účtu dle uvedené tabulky.
2.3. P
 oplatky burz a regulátorů (Exchange and Regulatory Fees)

Poplatky burzám a regulátorům jsou v případě futures/FOP instrumentů počítány dle konkrétních podkladových futures kontraktů.
Výše poplatku za daný instrument je vždy uvedena ve sloupci s označením „Non-Members ( Tier I)“. Výše poplatku za konkrétní
burzu lze zobrazit kliknutím na název konkrétní burzy.

 ýměna měn (Forex)
3. V
Komise placená třetím stranám má v případě výměny měn následující strukturu:
3.1. K omise Interactive Brokers, LLC

Jedná se o komise počítanou za zobchodovaný objem pomocí vzorce uvedeného v tabulce v řádku „USD <= 1,000,000,000“.
Konečná komise je vždy počítána v měně obchodu a přepočítávána aktuálním FX kurzem do Základní měny účtu.
Tato komise má své minimum uvedené ve sloupci „Minimum per Order“.
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