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ČL. 37 
POKYN EASYCLICK 

Technické podmínky provozu stanoví podrobnosti pro naplnění jednotlivých dispozic 

zjednodušené varianty aukčního pokynu - pokyn EasyClick k Pravidlům pro aukční 

obchody a Pravidlům pro podávání pokynů. 

§ 1 

Základní informace 

1) EasyClick pokyn je aukční pokyn, u kterého je možné naplnit určité dispozice 

způsobem, jenž je v souladu s výše uvedenými Pravidly uveden v těchto technických 

podmínkách provozu. 

2) U pokynu EasyClick je v případě koupě použita validace „Všechno nebo nic“, což 

znamená, že v případě K-pokynu musí být na jumbo-účtu resp. na speciálním účtu 

zaevidován v okamžiku, kdy se provádí předobchodní validace, dostatečný objem 

peněžních prostředků použitelných pro zaplacení ceny: 

a) cenných papírů, jejichž koupě se tento pokyn týká, 

b) poměrné části výnosu (PCV), jde-li o dluhopis, 

c) služeb, které RM-S v souvislosti s tímto pokynem poskytuje. 

přičemž dostatečným objemem peněžních prostředků podle odstavce 2 písmena a) je 

peněžní částka, která se rovná násobku počtu kusů objednávaného cenného papíru a 

limitní ceny uvedené na pokynu. 

3) U pokynu EasyClick je v případě prodej použita validace „Všechno nebo nic“, což 

znamená, že v případě P-pokynu musí být v evidenci investičních nástrojů na účtu 

majitele zaevidován v okamžiku, kdy se provádí předobchodní validace, dostatečný 

počet kusů, tj. počet kusů uvedený v pokynu. 

4) Pokud objem peněžních prostředků není ve smyslu odstavce 2 dostatečný resp. 

počet kusů cenných papírů není ve smyslu odstavce 3 dostatečný, není velikost 

validovaného K-pokynu resp. P-pokynu upravena a validace je neúspěšná. EasyClick 

pokyn je v tomto případě opakovaně validován v souladu s technickými podmínkami 

provozu č. 27 stejným způsobem jako K-pokyn resp. jako P-pokyn. 

5) Speciální lot je počet kusů stanovený RM-S pro každou emisi, pro kterou je 

přípustné podávat EasyClick pokyn. RM-S je povinen pro každou emisi stanovit velikost 

speciálního lotu a maximální násobek speciálního lotu pro pokyn EasyClick. RM-S je 

povinen v dostatečném časovém předstihu zveřejnit hodnoty speciálního lotu, 
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maximálního násobku speciálního lotu  a seznam emisí, kde je možné podávat pokyny 

EasyClick. 

6) Koeficient slevy pro EasyClick pokyn – ředitel RM-S je oprávněn v souladu 

s všeobecnými obchodními podmínkami vyhlásit koeficient slev speciálně pro ceny za 

uspokojení EasyClick pokynu. 

§ 2 

Zvláštnosti v plnění dispozic EasyClick pokynu 

1) Počet kusů -  je přípustné plnit pouze hodnoty stanovené velikostí speciálního lotu a 

jeho násobku až do výše stanovené RM-S v souladu s § 1 odst. 5. 

2) Limitní cena – je přípustná jen varianta uvedení limitní ceny. 

3) Účinnost pokynu – je přípustná jen varianta základní účinnosti pokynu (tj. 15 dní). 

4) Platební dispozice – je přípustná jen varianta základní platební dispozice (tj. 

finanční prostředky ponechat na JUMBO-účtu resp. na speciálním účtu). 

5) Dispozice výpisu a informace – je přípustná jen varianta ponechání výsledku na 

obchodním místě resp. v datové podobě. 

6) Dispozice stepper – není přípustná 

7) Dispozice ignorované množství – není přípustná 

 

§ 3 

Účinnost technických podmínek provozu 

1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 1.12.2010. 

 

 

V Praze dne 25.11.2010 Ing. David Hybeš 
 provozní ředitel 
 v zastoupení ředitele  
 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 


