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ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAVEDENÍM 
NOVÉHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU 
NA BCPP - Xetra® Praha 

 

Co se stalo? 

Před více než dvěma roky Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP) vytvořila společně s burzami 
cenných papírů v Budapešti, Lublani a Vídni největší burzovní skupinu ve střední a východní Evropě CEE Stock 
Exchange Group (dále jen CEESEG). Od počátku fungování skupiny bylo jejím hlavním cílem zvýšit likviditu na 
členských burzách poskytnutím snadnějšího přístupu k místním trhům a produktům. V této souvislosti bylo na 
letošní rok naplánováno dokončení implementace společné obchodní platformy Xetra® skupiny CEESEG na 
BCPP. První obchodní den na nové platformě byl stanoven na 30.11.2012. 

Co je to Xetra® a jaké segmenty podporuje? 

Xetra® je elektronický obchodní systém, který provozuje Deutsche Börse AG. Akcie lze obchodovat 
v obchodních segmentech „kontinuální obchodování“ a „samostatná aukce“, dluhopisy lze obchodovat pouze 
v obchodním segmentu „samostatná aukce“. 

Jaké jsou nejvýrazn ější zm ěny v novém obchodním systému? 

1. Zaniknají segmenty trhu SPAD a KOBOS. Cenné papí ry obchodované v segmentu SPAD 
budou nov ě obchodované na burzovním trhu Prime (za ú časti tv ůrců trhu). Ostatní cenné 
papíry budou obchodované na trhu Standard nebo Star t. Pro každý investi ční instrument tak 
bude na BCPP nov ě existovat pouze jedna cena. 

2. U všech akcií v obchodním systému Xetra ® je jeden lot roven jednomu kusu cenného papíru. 
Lot = minimální obchodovatelné množství. 

3. Obchodování v systému Xetra ® je zcela anonymní. Obchodníci neznají své protistr any, 
protistrany nejsou uvedeny ani v potvrzení o uzav ření obchodu. 

4. V hloubce trhu je zve řejňováno max. deset nejlepších nabídek a deset nejlepš ích poptávek. 

5. Celková velikost jedné objednávky zaslané do obc hodního systému není omezena. 

6. Činnost tv ůrců trhu z ůstává, avšak za zcela jiných podmínek. Nov ě budou v hloubce trhu 
zveřejněny objednávky tv ůrců trhu spole čně s ostatními ú častníky trhu. Všechny objednávky 
budou anonymní a nebude tak možné zjistit, který ú častník konkrétní objednávku do 
obchodního systému zadal (zda tv ůrce trhu nebo jiný ú častník). 

7. Objednávky jsou zpracovány dle cenové a časové priority. 

8. Maximální platnost objednávky je 360 kalendá řních dn ů (T+359). 

9. Kontinuální obchodování nov ě začíná v 9:00 (nyní v 9:15) a kon čí v 16:20. 

10. Obchodní systém Xetra ®  nepodporuje obchodování s futures kontrakty. Futur es kontrakty na 
index PX a tuzemské akcie budou obchodovány na evro pské derivátové burze Eurex. 
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MOBILITA KLIENT Ů 

Kde jsou k dispozici burzovní p ředpisy pro obchodní systém Xetra® 
Praha? 

Burzovní pravidla a podmínky obchodování v systému Xetra® jsou k dispozici na internetových stránkách Burzy 
cenných papírů Praha zde: 

http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Legislativa 

Změní se poplatky za obchodování na BCPP? 

V důsledku zrušení segmentů SPAD a KOBOS a jejich nahrazení jedním obchodním systémem dochází 
k logickému sjednocení poplatků za obchodování na BCPP. Aktuální výši poplatků za obchodování naleznete 
na internetových stránkách Fio banky zde: 

http://www.fio.cz/spolecnost-fio/manualy-dokumenty-ceniky/ceniky-sazebniky 

Co se stane s pokyny, které budou v dob ě přechodu na Xetra® Praha  
platné? 

Dne 30.11.2012 bude obchodování probíhat v novém obchodním systému Xetra® Praha. Ke konci 
předcházejícího obchodního dne, tedy k 29.11.2012 budou veškeré v té době platné pokyny zrušeny. Investor, 
který bude chtít, aby jeho objednávka byla na trhu přítomna i poté, si na obchodní platformě Xetra® Praha musí 
zadat nový pokyn. 

Fio banka nebude vzhledem k rozdílné architektuře stávajícího a nového obchodního systému BCPP provádět 
žádnou automatickou obnovu zrušených pokynů.  

Dotknou se zm ěny české burzy RM-SYSTÉM? 

Způsob obchodování na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. nedozná v souvislosti se 
zavedením nového obchodního systému Xetra® na BCPP žádné změny. Změny dozná pouze ceník, který 
sjednocuje maximální výši poplatku za libovolný obchod na trhu RM-SYSTÉM s novým maximem na BCPP. 


