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Řada B - Pravidla obchodování 
poř. číslo v řadě: 1 
č. j.: R1/1 438/21 - 11 
Počet příloh: 7 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE  

Č.  11/2021 
 

Vydání novelizovaných Předpisů RM-S pro regulovaný trh a mnohostranný 
obchodní systém 

 
1. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla obchodování. Novela Pravidel 

obchodování nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel obchodování nahrazuje dosavadní Pravidla obchodování 
regulovaného trhu, ve znění účinném od 2. 5. 2016, a Pravidla obchodování 
mnohostranného obchodního systému, ve znění účinném od 1. 12. 2008. 
 

2. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla pro přímé obchody. Novela 
Pravidel pro přímé obchody nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel pro přímé obchody nahrazuje dosavadní Pravidla pro přímé 
obchody, ve znění účinném od 2. 5. 2016. 
 

3. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla pro aukční obchody. Novela 
Pravidel pro aukční obchody nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel pro aukční obchody nahrazuje dosavadní Pravidla pro aukční 
obchody, ve znění účinném od 2. 5. 2016. 
 

4. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla přístupu. Novela Pravidel přístupu 
nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel přístupu nahrazuje dosavadní Pravidla přístupu na regulovaný trh, 
ve znění účinném od 2. 5. 2016, a Pravidla přístupu na mnohostranný obchodní 
systém, ve znění účinném od 1. 12. 2008. 

 
5. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla pro přijetí investičních nástrojů 

k obchodování na regulovaném trhu. Novela Pravidel pro přijetí investičních nástrojů 
k obchodování na regulovaném trhu nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou 
tohoto rozhodnutí. 
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Novela Pravidel pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu 
nahrazuje dosavadní Pravidla pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na 
regulovaném trhu, ve znění účinném od 2. 5. 2016. 
 

6. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla pro přijímání investičních nástrojů 
k obchodování na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a 
pozastavení obchodování. Novela Pravidel pro přijímání investičních nástrojů 
k obchodování na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a 
pozastavení obchodování nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na 
mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení 
obchodování nahrazuje dosavadní Pravidla pro přijímání investičních nástrojů 
k obchodování na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a 
pozastavení obchodování, ve znění účinném od 28. 5. 2015. 

 
7. Ředitel RM-S tímto vydává novelizovaná Pravidla pro evidenci a nakládání 

s peněžními prostředky. Novela Pravidel Pravidla pro evidenci a nakládání 
s peněžními prostředky nabývá účinnosti ke dni 1. 10. 2021 a je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Novela Pravidel pro evidenci a nakládání s peněžními prostředky nahrazuje 
dosavadní Pravidla pro evidenci a nakládání s peněžními prostředky, ve znění 
účinném od 2. 5. 2016. 
 

8. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. 
 

 
 
V Praze dne 15. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
Pravidla obchodování 
Pravidla pro přímé obchody 
Pravidla pro aukční obchody 
Pravidla přístupu  
Pravidla pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu 
Pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na mnohostranném 
obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení obchodování 
Pravidla pro evidenci a nakládání s peněžními prostředky 

 

Mgr. Jan Sochor v. r. 
generální ředitel 
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