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ČL. 15 
DISPOZICE U PŘEVODU PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 
 Tyto technické podmínky provozu upravují podrobnosti k Pravidlům pro vedení účtů. 

§ 1 

Okruh dispozic uplatnitelných v pokynech k převodu peněžních prostředků  

1) převod na účet, 

2) převod v rámci JUMBO účtu. 

§ 2 

Převod na účet 

1) Důsledkem uplatnění dispozice "převod na účet" v pokynu k převodu peněžních 

prostředků je to, že RM-S převede peněžní prostředky na peněžní účet u banky určený 

v tomto pokynu. 

2) Dispozice pokynu se uplatní tak, že se při formulaci pokynu, v poli určujícím 

způsob platby vybere „převod na účet“. Dále se uvede předčíslí účtu, číslo účtu, kód 

banky a specifický symbol.  

3) Pokud chce zákazník vyplatit všechny prostředky zákazníka na podúčtu JUMBO 

účtu, které v době zpracování pokynu jsou volné (nejsou blokovány na platné 

zvalidované K-pokyny či jiným předepsaným způsobem), tak podle způsobu podání 

zakřížkuje zákazník v příslušné dispozici volbu „převést vše“ popř. vybere dispozici 

částka „zaslat/převést/vyplatit všechny volné peněžní prostředky“. 

4) Pokud chce zákazník vyplatit jen část volných  prostředků zákazníka na podúčtu 

JUMBO účtu, tak podle způsobu podání vyplní položku „Část prostředků“ příslušnou 

částkou popř. uvede "zaslat/převést/vyplatit pouze částku Kč" a uvede částku v celých 

Kč, kterou požaduje vyplatit. 

§ 3 

Převod v rámci JUMBO účtu 

1) Důsledkem uplatnění této dispozice v pokynu k převodu peněžních prostředků je 

to, že RM-S převede peněžní prostředky z podúčtu JUMBO účtu podávajícího na 

podúčet JUMBO účtu určený v tomto pokynu. 
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2) Dispozice pokynu se uplatní tak, že se při formulaci pokynu v poli určujícím 

způsob platby vybere „Převod na účet“ a dále se uvede číslo účtu a specifický symbol, 

přičemž se do položky čísla účtu se vyplňuje podúčet JUMBO účtu (registrační číslo) 

a do položky specifického symbolu se vyplňuje identifikační číslo popřípadě rodné 

číslo zákazníka, na jehož podúčet mají být prostředky převedeny. 

3) Pokud chce zákazník vyplatit všechny prostředky zákazníka na podúčtu JUMBO 

účtu, které v době zpracování pokynu  jsou volné (nejsou blokovány na platné 

zvalidované K-pokyny či jiným předepsaným způsobem), tak podle způsobu podání 

zakřížkuje zákazník v příslušné dispozici volbu „převést vše“ popř. vybere dispozici 

„zaslat/převést/vyplatit všechny volné peněžní prostředky“. 

4) Pokud chce zákazník vyplatit jen část volných prostředků zákazníka na podúčtu 

JUMBO účtu, tak podle způsobu podání vyplní položku „Část prostředků“ příslušnou 

částkou popř. uvede "zaslat/převést/vyplatit pouze částku Kč" a uvede částku v celých 

Kč, kterou požaduje vyplatit. 

§ 4 

Účinnost technických podmínek provozu 

1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 7. července 2010. 

 

 

V Praze dne 18.6.2010 Ing. David Hybeš 
 provozní ředitel  
 v zastoupení ředitele 
 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 


