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Čl. 23 

STANOVENÍ A UVEŘEJNĚNÍ PŘÍPUSTNÉHO 

CENOVÉHO PÁSMA 

Tyto technické podmínky provozu stanovují podrobnosti k Pravidlům obchodování, 

především uvádějí podrobnosti k výpočtu, používání a uveřejnění přípustného 

cenového pásma. 

§ 1 

Obecné podmínky 

1) Přípustné cenové pásmo (dále též jen „PCP“): 

a) je rozpětí cen, které se v daném aukčním kole mohou stát kupními cenami 

investičního nástroje, pro nějž se toto aukční kolo organizuje,  

b) stanoví RM-S vymezením jeho dolní a horní hranice pomocí pevných 

peněžních hodnot, 

c) platí pro daný obchodní den; za níže uvedených předpokladů může být PCP 

v daném obchodním dnu změněno. 

§ 2 

Stanovení PCP při prvém zařazení investičního nástroje na trh RM-S 

1) PCP se pro investiční nástroje na trhu RM-S stanoví: 

a) na návrh emitenta, popřípadě obchodníka s cennými papíry, který emisi uvádí 

na trh, 

b) na základě porovnání s emisí, která je již na trhu zařazena a jejíž emitent 

podniká ve stejném či příbuzném oboru a dosahuje srovnatelných výsledků, 

přičemž porovnání provádí RM-S, 

c) na základě expertního odhadu, který vyhodnotí RM-S, nebo 

d) na základě nominální hodnoty. 

§ 3 

Změna PCP v rámci obchodního dne 

1) Změna PCP v rámci obchodního dne může nastat, jsou-li splněny oba následující 

předpoklady: 
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a) v nenulové situaci podle § 13 odst. 4 TPP č. 10 je stanovena aukční cena 

mimo stávající PCP, a 

b) uplynula maximální délka čekací doby stanovené ve smyslu § 1 odst. 6 TPP 

č. 9. 

2) Po uplynutí maximální délky čekací doby ve smyslu písm. b) předchozího odstavce 

je přerušeno obchodování a je bez zbytečného odkladu vypočtena nová horní, resp. 

dolní hranice PCP, a to takto: 

a) v případě nenulové situaci podle § 13 odst. 4 TPP č. 10 a stanovení aukční 

ceny nad PCP, se zvýší aktuální horní hranice PCP o hodnotu odpovídající 10 % 

z aktuální hodnoty horní hranice PCP. Ředitel RM-S je oprávněn tuto hodnotu 

svým rozhodnutím změnit, ale musí tuto změnu zveřejnit způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

b) v případě nenulové situaci podle § 13 odst. 4 TPP č. 10 a stanovení aukční 

ceny pod PCP, se sníží aktuální dolní hranice PCP o hodnotu odpovídající 10 % 

z aktuální hodnoty dolní hranice PCP. Ředitel RM-S je oprávněn tuto hodnotu 

svým rozhodnutím změnit, ale musí tuto změnu zveřejnit způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

3) Po vypočtení nového PCP je RM-S povinen nová PCP zveřejnit v souladu s § 6 

odst. 1 těchto TPP. 

4) Po zveřejnění nových hranic PCP je znovu zahájeno obchodování úvodní aukcí 

podle TPP č. 9. 

§ 4 

Stanovení PCP pro následující obchodní den pro investiční nástroje zařazené v 

aukci  

1) Na základě výsledků předchozího obchodního dne se stanoví indikativní cena: 

a) Jestliže se uskutečnil obchod alespoň s jedním kusem investičního nástroje, je 

indikativní cenou závěrečná kupní cena daného dne. Závěrečná kupní cena u 

emisí, jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se pro tyto účely 

stanoví s řádovou přesností podle Přílohy č. 1 těchto TPP (např. pro emisi 

s nominálem 1.000.000.000,- Kč se stanoví závěrečná kupní cena s přesností na 

stovky Kč). 
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b) Jestliže se neuskutečnil obchod alespoň s jedním kusem investičního nástroje, 

je indikativní cenou poslední aukční cena.  

c) Jestliže poslední aukční cena vypočtená podle písm. b) je mimo PCP, je 

indikativní cenou bližší hranice PCP. 

2) Jestliže RM-S zjistí, že vyhlášené přípustné cenové pásmo zjevně neodpovídá 

správné úrovni kurzu investičního nástroje (např. je-li předchozí kurz dosažen 

manipulací s kurzem investičního nástroje, emitent vydá informace, které mohou 

výrazně ovlivnit kurz investičního nástroje, obchodování s emisí bylo delší dobu 

pozastaveno apod.), je RM-S oprávněn přípustné cenové pásmo upravit. Při úpravě 

postupuje obdobně podle § 2, tj. jako by investiční nástroj byl na trh zařazován 

poprvé.  

3) PCP pro následující obchodní den se vypočte z indikativní ceny stanovené podle 

odst. 1 nebo podle odst. 2 tak, že: 

a) horní hranice PCP se vypočte jako indikativní cena zvětšená o procento 

stanovené v odst. 5, 

b) dolní hranice PCP se vypočte jako indikativní cena zmenšená o procento 

stanovené v odst. 5. 

4) Hranice PCP se stanoví v celých desetihaléřích (k haléřům se nepřihlíží). U emisí, 

jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se postupuje přiměřeně jako u 

výpočtu závěrečné kupní ceny. 

5) Pro investiční cenné papíry se procento pro výpočet horní a dolní hranice PCP 

stanoví ve výši 20 %, pro investiční certifikáty ve výši 25 %. 

§ 5 

Způsoby zaokrouhlování, zvláštnosti ve stanovení PCP 

1) Vypočítaná indikativní cena se vždy zaokrouhluje na celé desetihaléře směrem 

dolů.  

2) Přípustné cenové pásmo se stanoví na desetihaléře, přičemž se zaokrouhluje takto: 

a) horní hranice PCP se zaokrouhlí dolů, 

b) dolní hranice PCP se zaokrouhlí nahoru. 

3) Při stanovení PCP musí platit: 
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a) dolní hranice PCP < indikativní cena < horní hranice PCP. Jestliže tato 

nerovnost po výpočtu neplatí, sníží se u příslušné nerovnosti dolní hranice PCP o 

0,10 Kč nebo se zvýší horní hranice PCP o 0,10 Kč, 

b) minimální dolní hranice PCP musí být alespoň 0,10 Kč, 

c) rozdíl mezi horní hranicí PCP a indikativní cenou musí být alespoň 0,10 Kč,  

d) rozdíl mezi indikativní cenou a dolní hranicí PCP musí být alespoň 0,10 Kč, 

e) minimální šíře PCP je 0,20 Kč. 

4) U emisí, jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se reálné peněžní 

hodnoty zaokrouhlují, počítají či uvažují v řádech podle Přílohy č. 1 těchto TPP. 

Ostatní ustanovení těchto technických podmínek provozu se použijí přiměřeně. 

§ 6 

Vyhlášení PCP pro následující obchodní den 

1) Povinnost vyhlásit PCP je splněna tak, že všechna vyhlášená PCP jsou zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kromě toho RM-S může uvádět vyhlášená 

PCP prostřednictvím SW účastníků, případně i dalšími způsoby. 

2) RM-S je povinen vyhlásit přípustná cenová pásma stanovená podle § 2 při zařazení 

investičních nástrojů na regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém: 

a) v rámci kurzovního lístku obchodního dne, kde jsou již uvedeny obchodované 

investiční nástroje zařazené nově na trh RM-S pro příští obchodní den, 

b) vydáním samostatného oznámení RM-S, jde-li o hromadné uvedení 

investičních nástrojů na trh RM-S.  

§ 7 

Účinnost technických podmínek provozu 

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

 

 

V Praze dne 9. 9. 2021 Daniel Ditrich 

 provozní ředitel 

 v zastoupení ředitele RM-SYSTÉM,  

  česká burza cenných papírů a.s.
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Příloha č. 1  

Stanovení exponentu nominální hodnoty 

  

Přesný postup stanovení exponentu nominální hodnoty, který je použit pro výpočet 

reálných hodnot. Reálné hodnoty se získají násobením 10n, s výjimkou hodnot jako 4 

999 999, kde se získá reálná hodnota s přesností na desítky Kč. U ostatních 

podobných hodnot dochází k posunu řádové přesnosti přiměřeně. 

 

Nominální hodnota Upravená hodnota Exponent nominální 

hodnoty - n 

1 - 499 999 1 – 499 999 0 

500 000 – 4 999 999 50 000 – 499 999 1 

5 000 000 – 49 999 999 50 000 – 499 999 2 

50 000 000 – 499 999 999 50 000 – 499 999 3 

500 000 000 – 4 999 999 999 50 000 – 499 999 4 

5 000 000 000 – 49 999 999 999 50 000 – 499 999 5 

 


