{N1}STŘEDISKO CENNÝCH PAPÍRŮ - SCP
{Tuč}Středisko cenných papírů (SCP) vzniklo počátkem roku 1993 jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu, která plní úkoly stanovené v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (v platném znění).{/Tuč}

Středisko bylo zřízeno Ministerstvem financí v právní formě tzv. příspěvkové organizace (ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech). Statutárním orgánem SCP je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí. Středisko ale přes tuto právní formu není institucí státní správy. S ohledem na specifičnost svých úkolů má SCP ze zákona zvláštní postavení, které se blíží komerčním podnikům: zapisuje se do Obchodního rejstříku a vztahy s uživateli jeho služeb se řídí přednostně předpisy obchodního práva. Tomu odpovídá i skutečnost, že veškerou svoji činnost financuje SCP z tržeb za poskytované služby a nemá určen žádný finanční vztah ke státnímu rozpočtu. Na druhou stranu ale zákon o cenných papírech stanoví, že {Tuč}stát ručí za závazky SCP{/Tuč}.

SCP vykonává tyto tři základní okruhy činností:
{O}{Tuč}Vedení jednotné evidence{/Tuč} zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů formou registru emitentů (emisí) a na účtech majitelů těchto cenných papírů. Zaknihované cenné papíry neexistují fyzicky, ale pouze v podobě záznamu v této evidenci. Imobilizované cenné papíry mají listinnou podobu, ale jsou emitentem trvale uloženy do depozitáře přičemž evidence o jejich majitelích je vedena obdobně jako u zaknihovaných cenných papírů (zatím takový cenný papír v evidenci SCP není). 
{O}{Tuč}Další služby{/Tuč} související s těmito cennými papíry a směřující ke snížení nákladů a k vyšší efektivnosti operací na českém kapitálovém trhu. 
{O}{Tuč}Informační servis{/Tuč} pro účastníky kapitálového trhu, obsahující především informace o rozhodnutích Komise pro cenné papíry (KCP) a vyhláškách Ministerstva financí ČR a informace poskytnuté emitenty, případně majiteli veřejně obchodovatelných cenných papírů.

{N2}ZÁKLADNÍ ČINNOST SCP



{N3}Vedení evidence zaknihovaných CP a jejich majitelů

{Tuč}Vedení registru emitenta – služby pro emitenty CP{/Tuč}
{O}registrace nových emisí (primární trh) 
{O}zpětné odkupy cenných papírů, rušení emisí 
{O}automatická realizace předkupních nebo výměnných práv 
{O}výpisy seznamu majitelů
{O}valné hromady (výkon hlasovacích práv)
{O}výplatu výnosů
{O}jiné účely (na požádání). 

{Tuč}Vedení účtu majitele – služby pro majitele CP{/Tuč}
{O}zakládání a rušení účtů 
{O}změny osobních údajů majitelů zaknihovaných CP (bezplatně) 
{O}zápis práv dalších osob (právo nakládat s CP na účtu, právo nahlížet na účet, správa) 
{O}změny majitelů CP (registrace prodeje, darování, dědění apod.) 
{O}registrace zástavních práv k zaknihovaným CP 
{O}výpisy z účtů – kdykoliv na požádání nebo při každé změně na vašem majitelském účtu 

{Tuč}Další služby pro účastníky kapitálového trhu{/Tuč}
{O}validace pro RM–Systém 
{O}služby pro burzovní registr 
{O}služby pro obchodníky 
{O}služby pro správce zaknihovaných CP. 


{N3}Vedení informací pro kapitálový trh

{Tuč}Informace z rozhodnutí KCP{/Tuč} - vede tyto seznamy:
{O}seznam obchodníků s CP 
{O}seznam makléřů s CP 
{O}povolení veřejné obchodovatelnosti CP 
{O}seznam investičních společností, investičních a podílových fondů 
{O}seznam schválených obligací 
{O}seznam tiskáren oprávněných k tisku listinných CP 
{O}seznam organizátorů mimoburzovního trhu. 

{Tuč}Informace vyplývající z evidence zaknihovaných CP{/Tuč}
{O}seznam emisí 
{O}seznam emitentů 
{O}průměrné ceny úplatných převodů CP 
{O}přehled jednotlivých úplatných převodů CP 
{O}přehled majitelů deseti a více procent emise zaknihovaných veřejně obchodovatelných akcií 
{O}statistiky a rozbory 
{O}odklady převodů (z důvodu přípravy valné hromady). 

{Tuč}Informace od emitentů veřejně obchodovatelných CP{/Tuč}
{O}prospekty CP 
{O}statuty fondů 
{O}emisní podmínky obligací 
{O}zprávy o hospodaření emitentů 
{O}informace o valných hromadách a výplatách dividend. 

{Tuč}Informace od fyzických a právnických osob{/Tuč}
{O}ohlášené podíly na hlasovacích právech v rozsahu deseti a více procent.

Většina služeb je samozřejmě placena – ceník poplatků je možné nalézt na www.scp.cz. Ke zrušení účtu může dojít pouze tehdy, pokud na něm nejsou registrovány žádné CP a pak mohu o toto zrušení požádat . Ke zrušení účtu dojde automaticky také v případě, že na něm jeden rok není evidován žádný cenný papír. SCP vede jmenovité hodnoty zaknihovaných či imobilizovaných cenných papírů.



{N3}Okruh uživatelů služeb SCP tvoří:
{O}emitenti zaknihovaných cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů) 
{O}fyzické a právnické osoby, pro které SCP vede účet majitele zaknihovaných cenných papírů (s velmi diferencovaným objemem majetku) 
{O}licencovaní obchodníci s cennými papíry 
{O}burzovní trh cenných papírů, organizovaný Burzou cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) na základě zvláštního zákona (č. 214/1992 Sb.), který se diferencuje na několik relativně samostatných trhů (s odlišnými obchodními podmínkami) 
{O}mimoburzovní veřejný trh cenných papírů v současné době organizovaný RM-Systémem, a.s. 
{O}státní orgány, kterým SCP poskytuje informace ze svého registru podle § 70 zákona o cenných papírech, ale také realizuje jejich příkazy (např. zákonné zástavy, exekuční přechody cenných papírů apod.) 
{O}další instituce, které využívají výhradně služeb informačního servisu SCP, od specializovaných agentur až po denní tisk.
SCP v žádném případě {Tuč}není trhem ani obchodníkem s cennými papíry{/Tuč}- zákon mu tyto aktivity zakazuje. Úkolem evidence cenných papírů vedené SCP je registrace změn majitelů zaknihovaných cenných papírů, tedy výsledků již sjednaných kontraktů, ať již na burze nebo v RM-S, či přímo mezi jednotlivými investory na neorganizovaném trhu. Mimoto je třeba upozornit, že SCP zatím nezajišťuje některé služby, které v zahraničí provádějí tzv. centrální depozitáře cenných papírů, přestože k nim bývá SCP občas přirovnáváno. Rozdíly jsou dány platnou legislativou, která chápe povahu evidence vedené SCP jinak, než je tomu u těchto zahraničních centrálních depozitářů.


{N3}Principy evidence - registr majitelů CP

Základním úkolem SCP je vedení jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. Zákon o cenných papírech uvádí, že evidenci vede SCP prostřednictvím:
{O}registrů emitenta, tj. evidence cenných papírů vydaných jedním emitentem a jejich majitelů 
{O}účtů majitele, tj. evidence cenných papírů, které jsou v majetku jednoho majitele 
Tato evidence je orientována především k tomu, aby sloužila jako registr majitelů zaknihovaných cenných papírů. Záznam v evidenci SCP totiž slouží k tomu, aby bylo možno přesně stanovit, kdo má práva spojená s cenným papírem, který fyzicky neexistuje - má právě jen podobu záznamu v evidenci SCP.

Cenné papíry se v evidenci označují pomocí jejich identifikačních čísel. Každá emise CP má své mezinárodní identifikační číslo ISIN, které se skládá z CS nebo CZ plus 10 číslic. Podnik může mít pro své různé emise různé identifikační čísla. ISIN měl být nahrazen identifikačním číslem BIC, ale užívají se obě. Příklad BIC: BAAUNIPE – kde B znamená český (Bohemic), AA znamená akcie a UNIPE znamená Unipetrol.

SCP bezplatně ze zákona zřídilo účet každému, kdo se stal majitelem zaknihovaného cenného papíru na základě privatizace s použitím investičních kuponů. Jiným osobám než těmto účastníkům kupónové privatizace zřizuje SCP účet na jejich žádost a za úplatu. O zřízení účtu může požádat každá fyzická i právnická osoba, která je způsobilá nabývat práv.
   Účet majitele cenných papírů obsahuje údaje stanovené zákonem, k nimž patří zejména identifikační údaje k osobě majitele účtu, údaje o jednotlivých cenných papírech majitele účtu, zejména o jejich druhu, počtu, dále údaje o tom, zda je cenný papír volný nebo zda je na něm zaregistrováno pozastavení výkonu práva s tímto cenným papírem nakládat, případně zda jsou tyto zaknihované cenné papíry zastaveny a v čí prospěch a další údaje např. časové záznamy jednotlivých vstupů na účet.
 Majitelem zaknihovaných cenných papírů je osoba, která je má evidovány na svém účtu majitele cenných papírů. Práva spojená se zaknihovaným cenným papírem má tedy zásadně osoba, která je zapsána jako jeho majitel v evidenci SCP. Jedinou osobou, která může rozhodovat o svých cenných papírech je tedy jejich majitel. Zápis práv do evidence SCP má konstitutivní charakter (tzn. že změna majitele CP je platná až po zápisu do SCP).

{N3}Převod a přechod

Ke změně majitele cenného papíru může dojít {Tuč}převodem{/Tuč} zaknihovaného cenného papíru na nového majitele uskutečněným mezi dvěma osobami na základě smlouvy nebo {Tuč}přechodem{/Tuč}, kdy dojde ke změně majitele zaknihovaných cenných papírů na základě jiných právních skutečností, tedy nikoliv na základě smluvního ujednání například o koupi a prodeji. 

K převodu zaknihovaného CP dochází tedy na základě smlouvy. V případě, že jde o úplatný převod, tak se jedná o kupní smlouvu a v případě, že jde o bezúplatný převod, tak se jedná o darovací smlouvu. K registraci převodu je nutná osobní účast stran nebo zmocněnce s plnou mocí (notářky ověřený podpis).

Nejběžnějším příkladem přechodu zaknihovaných cenných papírů, se kterým se běžný uživatel služeb SCP setkává, je dědictví. Jiným příkladem může být například rozvod. Každá změna majitele zaknihovaného cenného papíru je registrována v evidenci SCP na základě příkazu k registraci podaného do SCP osobou, která je ke zprostředkování převodu oprávněna – tato osoba musí mít pravomocné rozhodnutí. 

{N3}Druhy zaknihovaných cenných papírů

Zaknihovanou podobu mohou mít podle zákona o cenných papírech jen vybrané druhy cenných papírů kapitálového trhu, a to {Tuč}akcie, dluhopisy, podílové listy a investiční kupony{/Tuč}. O tom, zda cenné papíry budou mít zaknihovanou podobu, rozhoduje jejich emitent (u akciové společnosti valná hromada). Akcie, které se nabývaly v kupónové privatizaci, měly podle § 93 zákona o cenných papírech zaknihovanou podobu po dobu tří let povinně. SCP nese plnou zákonnou {Tuč}odpovědnost za úplnost a správnost{/Tuč} své evidence. Stát za to ručí.


{N3}Služby poskytované na provozních pracovištích SCP

Pro majitele zaknihovaných cenných papírů je na provozních pracovištích SCP poskytována široká škála služeb, kterými jsou prováděny jednotlivé úkony související s vedením účtu majitele v souladu se zákonem o cenných papírech. Tyto služby lze rozdělit do následujících okruhů:
{O}{Tuč}zřízení nového majetkového účtu,{/Tuč} provádění změn v osobních údajích jeho majitele a zrušení účtu na žádost majitele 
 {O}{Tuč}sdělení aktuálního stavu na účtu{/Tuč} (výpisu stavu na účtu) 
   {O}{Tuč}registrace dalších osob oprávněných nakládat s cennými papíry na účtu, {/Tuč} nahlížet na účet a spravovat cenné papíry na účtu, dále změny údajů o těchto osobách a rušení jejich registrace 
 {O}{Tuč}registrace zástavních práv{/Tuč} k zaknihovaným cenným papírům 
{O}{Tuč}registrace pozastavení výkonu práva nakládat{/Tuč} s cennými papíry na účtu
{O}{Tuč}vlastní registrace změn majitelů cenných papírů.{/Tuč}
   {N3}Zpracování a poskytování informací

Mezi základní informační služby SCP poskytované široké veřejnosti patří především:
{O}seznam platných emisí zaknihovaných cenných papírů 
{O}seznam emitentů 
{O}seznam platných emisí cenných papírů s omezenou převoditelností 
{O}statistiky převodů cenných papírů realizovaných na provozních pracovištích SCP 
{O}statistiky vybraných, průběžně vyhodnocovaných ukazatelů evidence SCP 
{O}ceník služeb SCP včetně komentáře 
{O}seznam provozních pracovišť SCP 
{O}popis postupu při převodu a přechodu (zejména dědictví) cenného papíru 
{O}popis postupu při zastavení cenného papíru 
{O}popis postupu při správě cenných papírů 
{O}popis postupu registrace dalších osob k právům na účtu majitele 
{O}popis způsobu prokazování totožnosti při požadavku na službu v SCP 
{O}ostatní obecné informace vztahující se ke kapitálovému trhu a činnosti SCP, zejména ve vztahu k jeho klientům.

Mimo základní informace získané z vedené evidence zajišťuje SCP ještě další informační služby pro kapitálový trh. Jedná se o zveřejňování informací získaných:
{O}od KCP 
{O}od emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů (zaknihovaných i listinných) 
{O}od majitelů veřejně obchodovatelných cenných papírů.
SCP má kromě toho zákonem uloženu povinnost vést evidenci všech rozhodnutí přijatých KCP podle zákona o cenných papírech. Evidence je vedena na základě údajů poskytnutých KCP, která má povinnost je předávat SCP po každém rozhodnutí a bez zbytečného odkladu. Jde především o rozhodnutí KCP týkající se:
{O}povolení k obchodování s cennými papíry, včetně rozsahu činnosti, kterou mohou jednotliví obchodníci s cennými papíry vykonávat 
{O}povolení k činnosti makléře s cennými papíry 
{O}povolení působit jako mimoburzovní veřejný trh s cennými papíry, včetně rozhodnutí o změnách příslušného tržního řádu nebo pozastavení obchodování na tomto trhu 
{O}povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry 
{O}oprávnění tiskárny k tisku veřejně obchodovatelných cenných papírů.
Zákon o Komisi pro cenné papíry ukládá v § 14 KCP, aby zabezpečila, že na jím určeném místě budou veřejně přístupné k nahlédnutí také:
{O}schválené prospekty veřejně obchodovatelných cenných papírů včetně statutů investičních a podílových fondů, statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů 
{O}informace o hospodaření emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů.
Prospektu veřejně obchodovatelného cenného papíru přikládá zákon velký význam. Vždy, když se vydává určitá emise cenných papírů, které mají být obchodovány na veřejných trzích, musí emitent takový prospekt vydat. Prospekt, který schvaluje KCP, obsahuje množství informací, podle nichž se mohou investoři rozhodovat, zda mají o daný cenný papír zájem. U cenných papírů vydaných investičními nebo podílovými fondy plní za zákonem stanovených podmínek úlohu prospektu statut fondu, u dluhopisů emisní podmínky dluhopisů. Podobný význam pro tzv. sekundární trh cenných papírů, tj. pro nákup a prodej již dříve vydaných cenných papírů, mají informace emitentů o jejich hospodaření. KCP pověřila SCP zpřístupněním i těchto informací veřejnosti. 

IS SCP poskytuje celou řadu důležitých informací potřebných k orientaci na kapitálovém trhu. Nabídku svých informačních služeb rozšiřuje v síti internetu na adrese www.scp.cz. Jeho uživatelé mohou na web serveru SCP vyhledávat informace z databází SCP. Databáze dostupné prostřednictvím web serveru SCP jsou denně aktualizovány tak, aby poskytovaly informace shodné s informacemi šířenými Informačním střediskem. Prodej některých dat z web serveru SCP je řešen formou předplatného. Ve stále větší míře je preferováno dodávání informací prostřednictvím elektronické pošty. 

K dispozici jsou především následující dokumenty a soubory, z nichž většina je dostupná i na stránce www.scp.cz internetu:
{O}seznam obchodníků s cennými papíry včetně bank 
{O}seznam makléřů 
 {O}seznam investičních společností 
  {O}seznam investičních fondů 
    {O}seznam podílových fondů 
{O}seznam emitentů zaknihovaných CP 
 {O}seznam platných emisí zaknihovaných CP 
  {O}seznam schválených obligací 
{O}prospekty emitentů cenných papírů se základními údaji o emitentovi, údaji o hospodaření, finanční situaci a předmětu podnikání emitenta a údaji o cenném papíru 
{O}denní přehled počtu veřejně obchodovatelných cenných papírů úplatně převedených mimo veřejné trhy a jejich průměrné ceny 
{O}přehled jednotlivých úplatných převodů a obchodů veřejně obchodovatelných cenných papírů uskutečněných mimo veřejné trhy a na veřejných trzích 
{O}seznam ohlášených podílů na hlasovacích právech v rozsahu deseti a více procent 
{O}přehled majitelů vlastnících podíl deseti a více procent emise veřejně obchodovatelných akcií 
{O}soubor doplňujících tabulek hospodaření investičních a podílových fondů 
{O}soubor informací o investičních a podílových fondech dle § 26 zákona č. 248/1992 Sb., v platném znění 
{O}soubor vypočtených hodnot cenných papírů dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 207/1998 
{O}seznam pojišťoven 
{O}seznam povolených penzijních fondů Ministerstvem financí ČR 
{O}ceník služeb SCP včetně komentáře.
Podstatnou část informací poskytuje SCP zdarma k nahlédnutí rovněž na své internetové adrese www.scp.cz. 


{N1}RM-SYSTÉM
Akciová společnost RM-SYSTÉM (dále jen "RM-S") je organizátorem mimoburzovního veřejného trhu s cennými papíry. Na trhu RM-S lze obchodovat se všemi veřejně obchodovatelnými cennými papíry zaknihovanými v SCP s výjimkou těch, které mají omezenou převoditelnost. RM-S není založen na členském principu, přímým účastníkem obchodů se může stát každá právnická či fyzická osoba, občan ČR i cizinec. 

Při nákupu musíme mít založen tzv. JUMBO účet. JUMBO účty vedla dříve IPB nyní přešly i s jejím prodejem na ČSOB. Při prodeji musíme mít účet u SCP. Před samotným obchodem probíhá {Tuč}předobchodní validace{/Tuč}, při které je zkontrolován JUMBO účet kupujícího, zda je na něm dostatek peněžních prostředků pro nákup, a je také zkontrolován účet prodávajícího u SCP, zda na něm jsou prodávané cenné papíry a zda nejsou nějakým způsobem blokovány.


{N2}AUKCE

{N3}SLUŽBY RM-S

{N4}Cenné papíry v aukci

Aukce je každodenní kontinuální obchodování, ve kterém se průběžně mění aktuální nabídka a poptávka, podle zadávaných pokynů. Aukce se skládá ze dvou oddělených fází. V "úvodní fázi" se párují pokyny z předchozích dnů, které nebyly dosud uspokojeny společně s pokyny, které RM-SYSTÉM obdržel v rámci úvodní fáze provozního dne (16.00 – 20.00 hodin předcházejícího kalendářního dne) a které byly úspěšně zvalidovány. V "on-line fázi" se zpracovávají pokyny, které nebyly uspokojeny v úvodní fázi a dále pokyny podané v režimu on-line obchodování (9.00 – 16.00), tj. z rychlých podatelen a stanic zvláštních zákazníků (on-line a internet). Zde každý podaný pokyn vyvolává okamžitě nové aukční kolo pro daný cenný papír. Proto se za jeden den vytvoří pro každý cenný papír zpravidla několik různých aukčních cen. Do aukce RM-SYSTÉMu jsou zařazeny cenné papíry, které splňují zákonem dané podmínky pro registrovaný cenný papír. Cenné papíry musí být též zaknihované v SCP a nesmějí mít emitentem omezenou převoditelnost. Na trhu RM–S se nemohou obchodovat cenné papíry, které mají více majitelů k jednomu kusu, mají zřízeno zástavní právo nebo blokaci jiným trhem (Burzou cenných papírů Praha) nebo majitelem či státním orgánem (služba O52 - blokace celého účtu).

{N4}Přípustné cenové pásmo (PCP)

Pro každý obchodní den je pro každý obchodovaný cenný papír vyhlášeno Přípustné cenové pásmo. Tím je stanovena minimální a maximální kupní cena určitého cenného papíru pro daný obchodní den. Mimo přípustné cenové pásmo nemůže být daný den uzavřen žádný aukční obchod. Přípustné cenové pásmo je stanoveno na základě výsledků předchozího obchodního dne. U akcií je nové PCP vypočteno zpravidla z průměrné ceny předchozího dne zvýšené či snížené o 10%. 

{N4}Podání pokynu

Při podání pokynu si zákazník zadává povinné dispozice (registrační číslo, IČO/rodné číslo, ISIN, počet kusů). Dále si může vybrat z následujících dispozic:

{tabulka}



{N4}Předobchodní validace

Předobchodní validace je kontrolní a zabezpečovací postup, který provádí RM-SYSTÉM při zpracování každého pokynu. Pokyny k prodeji cenných papírů se validují v SCP. Pokyny ke koupi cenných papírů se validují v registru korunových účtů RM-SYSTÉMu. 

SCP zná pouze službu "validace do data",a proto RM-SYSTÉM při validaci nastavuje dobu validace v SCP pro aukční obchody na dobu účinnosti 
+ 20 dnů tzn. 

{O}pokyn na 1 den: 1 + 20 = 21 dní od podání 
{O}pokyn na 15 dnů: 15 + 20 = 35 dní od podání 
{O}pokyn na 90 dní: 90 + 20 = 110 dní od podání 

Po skončení platnosti pokynu se "nevypořádané" cenné papíry bez zbytečného odkladu odblokovávají i před vypršením lhůty.S výše uvedenými lhůtami musí počítat zejména zvláštní zákazník - obstaravatel, protože při zřizování blokace na účtu klienta musí být tato blokace registrována minimálně na tuto dobu, jinak obstaravatelský pokyn neprojde validací v SCP. V registru korunových účtů není obdoba tohoto postupu, zde se provádí validace vždy "do zrušení".

{N4}Stanovení aukční ceny

Při výpočtu aukční ceny je používán algoritmus, který hledá takovou aukční cenu, při které by bylo možné převést maximální počet kusů mezi prodávajícími a kupujícími. Je-li možné takovýchto cen stanovit více, je aukční cena stanovena jako střed nejvyšší a nejnižší z nich. V případě, že stanovená aukční cena leží v PCP, a uspokojení pokynů nebrání jiné dispozice jako například „všechno nebo nic“ stává se kupní cenou a realizuje se obchod. 

{N4}Priority uspokojování pokynů

Při nerovnováze nabídky a poptávky stanovuje RM-S jednoznačné pořadí pokynů, v jakém jsou pokyny postupně uspokojovány. Čtyři kritéria jsou aplikována hierarchicky, tzn. následující je použito v případě, kdy pomocí předchozího kritéria nebylo možné stanovit jednoznačné pořadí pokynů. 

U kupního pokynu má vyšší prioritu ten, který má vyšší limitní cenu. Pokyn má stejnou prioritu ať je uvedená cena nad horní hranicí PCP, nebo je jí rovna. Pokyny bez limitní ceny jsou řazeny podle priorit, jako by měly vyplněnu cenu rovnou horní hranici PCP. Nejvyšší prioritu podle tohoto kritéria mají pokyny s cenou rovnou horní hranici PCP nebo vyšší. Obdobně u prodejních pokynů mají nejvyšší prioritu pokyny s limitní cenou rovnou nebo nižší než je dolní hranice PCP. 


Pokyn s dispozicí "Všechno nebo nic" (VNN) má nižší prioritu než pokyn, který takovou dispozici nemá. 
Dříve podaný pokyn má vyšší prioritu. 
V případě existence dvou nebo více pokynů se stejnými (výše uvedenými) prioritami určí centrální počítač jejich pořadí sám na základě losu prováděného formou generování náhodných čísel. 


{N4}Vypořádání

Při vypořádání je důsledně zachována zásada "delivery versus payment". Nemůže tedy dojít k tomu, že cenné papíry se převedou a peníze se nepřevedou nebo naopak. Vypořádání obchodů probíhá nejprve v SCP a jen poté, pokud je převod cenných papírů úspěšně proveden, v registru korunových účtů RM-SYSTÉMu. Vždy však okamžitě v čase T+0.

{N4}Výsledky obchodů

Výsledky obchodů si zákazníci mohou převzít podle toho, o jakého zákazníka se jedná: 
{O}ihned po provedení obchodu na kterémkoli obchodním místě 
{O}na základě vyplněné dispozice na pokynu mohou být zákazníkovi zaslány poštou 
{O}v datové podobě prostřednictvím on–line stanice 



{N2}PŘÍMÉ OBCHODY
{N3}Základní varianta
Je to neanonymní dohoda mezi dvěma obchodními partnery. Pro všechny typy přímých obchodů platí, že RM-SYSTÉM neuspokojí pokyny, které byly podány ve větším časovém odstupu než 7 kalendářních dní.
Základní režim spočívá v okamžitém vypořádání obchodu. Přímý obchod je vypořádán ihned po vzájemném přiřazení pokynu k přímé koupi a pokynu k přímému prodeji. Kupní pokyny se validují na korunových účtech, prodejní pokyny se nevalidují.
{O}zákazníci podají pokyny - RM-SYSTÉM tyto pokyny přijme a provede ověření platnosti těchto pokynů (neprovede však zatím předobchodní validaci) 
{O}RM-SYSTÉM provede vzájemné přiřazení pokynů (párování pokynů), po tomto párování již nelze pokyny rušit. Aby se pokyny přiřadily, musí mít shodné určité dispozice týkající se ISINu, ceny 1 ks, počtu kusů, způsobu peněžního vypořádání a odloženého vypořádání. Dále musí být v pokynu vyplněna odpovídajícím způsobem dispozice registračního číslo obchodního partnera. Kupující tam vyplní registrační číslo prodávajícího a prodávající zase naopak. 
{O}neprodleně po vzájemném přiřazení protipokynů RM-SYSTÉM provede předobchodní validaci pokynů k přímé koupi 
{O}pokud je tato validace pokynu k přímé koupi neúspěšná, pokyn je opakovaně validován ve třech následujících obchodních dnech, a to vždy po otevírací aukci
pokud není pokyn zvalidován ani v opakovaných validacích, RM-SYSTÉM mu ukončí platnost a zákazníkům předá zprávu, že pokyny nebylo možno uspokojit 
{O}po úspěšném provedení validace pokynu k přímé koupi RM-S podá do SCP příkaz k převodu cenných papírů 
{O}v případě, že převod cenných papírů proběhl úspěšně, pokračuje zpracování převodem peněžních prostředků od kupujícího na účet prodávajícího 
v případě, že převod cenných papírů neproběhl úspěšně, RM-SYSTÉM provede odblokaci peněz, které byly zablokovány v rámci předobchodní validace, ukončí pokynům platnost a vyřadí je jako neuspokojené 

{N3}Odložení validace a vypořádání
Tento typ přímého obchodu umožňuje zákazníkům stanovit datum, kdy se má provést předobchodní validace jejich pokynů k přímému obchodu.
{O}zákazníci podají pokyny - RM-SYSTÉM tyto pokyny přijme a provede ověření platnosti těchto pokynů (neprovede však zatím předobchodní validaci) 
   {O}před přiřazením se provede kontrola, zda jsou určité dispozice na obou pokynech shodné, včetně dispozice odloženého vypořádání (pokud ne, nejsou pokyny přiřazeny). Pak RM-SYSTÉM provede vzájemné přiřazení protipokynů (párování pokynů), poté již nelze pokyny rušit. a po přiřazení se provede kontrola zda datum na pokynu spadá do časového intervalu vymezeného dnem podání a patnáctým dnem (včetně) od data podání (pokud ne, jsou pokyny ukončeny) 
 {O}dále postupuje zpracování v den předobchodní validace, který je uveden na protipokynech (není-li, pak třetí den po spárování): 
{O}RM-SYSTÉM provede předobchodní validaci pokynu k přímé koupi. Pokud validace neproběhne úspěšně anebo pokud údaj v kolonce "Datum" odpovídá datu, kdy předobchodní validaci technicky nelze provést (např. datum odpovídá sobotě, neděli, svátku nebo dni, který není provozním dnem RM-SYSTÉMu apod.) je pokyn vyřazen jako neplatný, opakovaná validace se neprovádí 
{O}RM-SYSTÉM podá do SCP příkaz k převodu cenných papírů 

{O}v případě, že převod neproběhne úspěšně, RM-S provede odblokaci peněz, které byly zablokovány v rámci předobchodní validace, ukončí pokynům platnost a vyřadí je jako neuspokojené 
 {O}pokud převod cenných papírů proběhne v SCP úspěšně, RM-SYSTÉM provede převod peněžních prostředků od kupujícího na účet prodávajícího 

{N2}BLOKOVÉ OBCHODY

Blokové obchody jsou zařazovány do aukcí blokových obchodů každý provozní den až do doby jejich prodeje. Blok je soubor cenných papírů jedné emise, nabízených k prodeji jedním prodávajícím v jeden obchodní den. Velikost bloku je zpravidla větší než 2 % velikosti emise, nejméně však 1000 ks cenných papíru. 
{N4}zařazení blokového obchodu
Blokové obchody jsou prováděny podle pravidel aukce. Blokové obchody mohou být do obchodního dne průběžné aukce zařazeny na základě žádosti prodávajícího, eventuelně obchodníka s cennými papíry, který byl provedením blokového obchodu majitelem zmocněn. O žádosti rozhoduje ředitel RM-SYSTÉMu. Pokud žádost schválí, vydá své rozhodnutí, ve kterém uvede podmínky pro provádění blokového obchodu. Současně přidělí označení, pod kterým bude blokový obchod prováděn (pro podávané pokyny v blokovém obchodu nahrazuje ISIN a zkratku). 
{N4}účastníci blokového obchodu 
Prodávajícím (držitelem bloku) může být výhradně majitel cenných papírů, popřípadě obstaravatel, pověřený majitelem cenných papírů, pokud je registrován na trhu RM-SYSTÉMu, podal-li žádost a tato žádost byla ředitelem RM-SYSTÉMu schválena. Na základě této schválené žádosti je zákazníkovi umožněno podávat pokyny k prodeji do blokového obchodu. Kupujícím může být každý zákazník RM-SYSTÉMu, který má v den konání blokového obchodu evidovaný platný obchodní pokyn pro nákup cenných papíru zařazeného bloku pod označením, které je uvedeno v rozhodnutí ředitele RM-SYSTÉMu o blokovém obchodu.
{N4}speciální podmínky blokového obchodu
Ředitel RM-SYSTÉMu stanoví pro obchodní dny, ve kterých je blokový obchod zařazen: 
{O}označení cenného papíru, zařazeného do blokového obchodu: 
{O}na místo ISIN příslušné emise se zavádí označení pro blokový obchod; od platného ISIN se liší počátečním písmenem (místo C vždy písmeno K) 
{O}na místo zkratky příslušné emise se zavádí zkratka emise pro blokový obchod, proti zkratce emise se liší prvním písmenem (místo B vždy písmeno K) 
{O}přípustné cenové pásmo může být rozšířeno po dohodě s prodávajícím až na pětinásobek – tedy +50 % - 50 %
{O}velikost lotu se zpravidla stanoví rovna jedné – je možné tedy nakupovat po jednom kusu
Všechny ostatní podmínky, tj. validace kupních pokynů, způsob podávání a uspokojování pokynů se řídí pravidly průběžné aukce.




{N2}Další služby RM-S: 

{O}Provádění hromadných odkupů
{O}Půjčování cenných papírů
   {O}Služba pro realizaci nabídky na převzetí 
nabízí svou technickou, organizační a legislativní pomoc při vydávání a vracení {Tuč}podílových listů otevřených podílových fondů{/Tuč} popřípadě jim obdobných zahraničních cenných papírů prostřednictvím svého trhu
{O}Obchodování po internetu - Obchody se na trhu RM-S realizují v reálném čase a zákazníci mají do obchodního systému přístup z rychlé podatelny na obchodním místě, z terminálové stanice nebo prostřednictvím sítě Internet.
 {O}technická a organizační podpora emitentů  a emisních obstaravatelů při vydávání nových akcií
{O}distribuce dividend – pokud o to ta společnost zažádá se pošlou dividendy na JUMBO účty akcionářů či pokud nejsou zákazníky RMS tak se peníze nechají na podúčtu JUMBO účtu a později se převedou
{O}Ohodnocení CP v rámci dědického řízení
{O}Některé ze služeb SCP – SCP má s RM-Systémem a.s., licencovaným organizovaným trhem cenných papírů, uzavřenu smlouvu o poskytování vybraných služeb SCP na obchodních místech RM-Systému, která jsou umístěna ve Střediscích služeb PVT. Tyto služby jsou poskytovány pro fyzické osoby. Jedná se o poskytování těchto vybraných služeb.



{N3}Provozní den

Na vybraných obchodních místech RM-S lze podávat pokyny každý pracovní den v době 9.00 -17.00 hod. Na ostatních obchodních místech RM-S v době 10.00 -17.00 hod. V době od 9.15 do 16.00 hod. probíhá on-line aukce, kdy každý pokyn podaný do aukce (kupní, prodejní nebo rušící pokyn na aukční pokyny) vyvolává aukční kolo. Po spárování pokynů je každý obchod ihned vypořádán. 

Provozní den RM-S se skládá ze tří hlavních fází a je základním časovým obdobím na trhu RM-S. První fáze, která začíná okamžitě po ukončení obchodního dne předchozího provozního dne je – {Tuč}Otevírací období provozního dne{/Tuč}. V rámci tohoto období se provádějí jednak přípravné činnosti pro obchodní den spočívající zejména v aktualizaci údajů pro daný provozní den a dále již probíhá přijímání pokynů RM-S, příkazů SCP, registrací do RM-S a hlášenek změn osobních údajů pro daný provozní den.

Druhá fáze se nazývá – {Tuč}Obchodní den RM-S{/Tuč}. Obchodní den je zahájen již v noci a to vstupním aukčním kolem, které je charakteristické tím, že jsou do něj zařazeny všechny platné pokyny a příkazy, které ještě nebyly plně uspokojeny a dále nové pokyny, příkazy, registrace a hlášenky podané v rámci otevíracího období provozního dne. Dalším specifikem vstupního aukčního kola je, že se provádí na každý cenný papír registrovaný na trhu RM-S a do jeho průběhu nemají přímý přístup žádní zákazníci RM-S. Na toto vstupní aukční kolo navazuje vlastní obchodování v reálném čase, které probíhá podle přesně stanoveného harmonogramu . 

Třetí fáze se nazývá – {Tuč}Uzavírací období provozního dne{/Tuč} a probíhá po ukončení obchodování v reálném čase. V rámci této fáze probíhá ukončování platnosti pokynů RM-S a příkazů SCP, vytváření individuálních výsledků pro jednotlivé zákazníky a globálních informací o obchodování za uplynulý obchodní den – kurzovní lístek atd. 
Z výše uvedeného vyplývá, že Otevírací období nového provozního dne běží paralelně s Uzavíracím obdobím právě končícího provozního dne.

Zdroj textu: http://old.mendelu.cz/~fin/kt/

