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Řada C - TPP 
poř. číslo v řadě: 1 
č. j.: R1/1 440/21 - 12 
Počet příloh: 7 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE  

Č.  12/2021 
 

Vydání novelizovaných Technických podmínek provozu 
 
1. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 1 (Pojmy 

a zkratky). Novela Technických podmínek provozu čl. 1 nabývá účinnosti ke dni 
1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 1 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 1, ve znění účinném od 29. 5. 2017. 
 

2. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 2 
(Pravidla registrace zákazníků). Novela Technických podmínek provozu čl. 2 nabývá 
účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 2 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 2, ve znění účinném od 2. 5. 2016. 
 

3. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 9 
(Základní charakteristiky aukce). Novela Technických podmínek provozu čl. 9 
nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 9 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 9, ve znění účinném od 29. 5. 2017. 
 

4. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 10 
(Aukční a kupní cena, uspokojení pokynů). Novela Technických podmínek provozu 
čl. 10 nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 10 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 10, ve znění účinném od 29. 5. 2017. 

 
5. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 12 

(Pravidla pro uspokojování pokynů ke koupi a k prodeji dluhopisů). Novela 
Technických podmínek provozu čl. 12 nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je 
přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 12 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 12, ve znění účinném od 29. 5. 2017. 
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6. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 22 

(Tvůrce trhu, podporovatel likvidity, jeho registrace, práva a povinnosti). Novela 
Technických podmínek provozu čl. 22 nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je 
přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 22 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 22, ve znění účinném od 9. 7. 2018. 

 
7. Ředitel RM-S tímto vydává novelizované Technické podmínky provozu čl. 23 

(Stanovení a uveřejnění přípustného cenového pásma). Novela Technických 
podmínek provozu čl. 23 nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Novela Technických podmínek provozu čl. 23 nahrazuje dosavadní Technické 
podmínky provozu čl. 23, ve znění účinném od 29. 5. 2017. 

 
8. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. 
 

 
 
V Praze dne 15. 9. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
Technické podmínky provozu čl. 1  
Technické podmínky provozu čl. 2 
Technické podmínky provozu čl. 9 
Technické podmínky provozu čl. 10 
Technické podmínky provozu čl. 12 
Technické podmínky provozu čl. 22 
Technické podmínky provozu čl. 23 
 

 

 

 

 

Mgr. Jan Sochor v. r. 
generální ředitel 
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