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ČL. 1 

POJMY A ZKRATKY 
Technické podmínky provozu stanoví podrobnosti zejména k Pravidlům obchodování, 

Pravidlům pro přijetí investičních nástrojů k obchodování a Pravidlům přístupu 

(dále též jen „Pravidla“). Technické podmínky provozu vymezují způsoby výpočtu 

hodnot stanovených ve výše uvedených Pravidlech, postupy jednotlivých operací a 

jejich časové provádění. Tyto technické podmínky provozu vymezují vybrané pojmy a 

zkratky používané v technických podmínkách provozu. 

§ 1 

Používání pojmů a zkratek 

1) Jednotlivé pojmy a zkratky používané v technických podmínkách provozu 

společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RM-S“) je 

nutné vykládat ve smyslu, v jakém těchto pojmů a zkratek používají Pravidla a 

případně i další předpisy RM-S upravující poskytování služeb RM-S. 

2) Ustanovení odst. 1 se neuplatní, vyplývá-li z konkrétního znění technických 

podmínek provozu nebo z povahy věci něco jiného. 

§ 2 

Technické prostředky  

1) Technickými prostředky účastníka RM-S se rozumí softwarové vybavení 

poskytované RM-S, umožňující zabezpečené připojení k definovanému serveru RM-S 

prostřednictvím veřejné sítě internet. 

§ 3 

Zkratky 

1) Používají-li technické podmínky provozu RM-S zkratku „TPP“ nebo zkráceného 

výrazu „technické podmínky provozu“, míní se tím označení technických podmínek 

provozu RM-S jako celku, nevyplývá-li z kontextu nebo z povahy věci, že jde o 

konkrétní dokument technických podmínek provozu RM-S. 

2) Používají-li technické podmínky provozu zkratku „CDCP“, míní se tím označení 

Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 

3) Používají-li technické podmínky provozu zkratku „ZPKT“, míní se tím označení 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se neuplatní, vyplývá-li z konkrétního znění 

technických podmínek provozu nebo z povahy věci něco jiného. 

§ 4 

Účinnost technických podmínek provozu 

1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021. 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2021 Daniel Ditrich 

 provozní ředitel 

 v zastoupení ředitele  

 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 


