
 

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704                                                                                    1 /1  

 
 

Seznam povolených trhů 
 

vydaný společností  
 

Fio banka, a.s., IČO 61858374, sídlo Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B. 2704, 
 
dle Rámcové smlouvy – investiční, Čl. I-C (Smlouvy o úvěru a půjčce na obchody s investičními 
nástroji) nebo dle Smlouvy o úvěru a půjčce na obchody s investičními nástroji a související 
ujednání 

 
 

Název trhu Zkratka Měna 
Termín 

vypořádání 
Možnost 

půjčky IN* 

Burza cenných papírů Praha BCPP CZK T+2 Ano 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů RMS CZK T+0 viz níže** 

Deutsche Börse XETRA XETRA EUR T+2 Ne 

New York Stock Exchange NYSE USD T+2 Ano 

NASDAQ NASDAQ USD T+2 Ano 

American Exchange AMEX USD T+2 Ano 

* IN – investiční nástroje 
** Za standardních okolností obchodník svým klientům nepůjčuje investiční nástroje obchodované na trzích 
organizovaných společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též jen „trhy RM-S“) pro 
účely jejich prodeje na krátko prostřednictvím trhů RM-S. V případě, že se jedná o investiční nástroj, který je 
kromě trhů RM-S obchodovatelný i na jiném z trhů podporovaných obchodníkem, na němž obchodník 
možnost půjčky investičních nástrojů umožňuje, a zákazník zadá prodejní pokyny k prodeji daného 
investičního nástroje na tomto jiném trhu podporovaném obchodníkem a následně na trhu RM-S, může 
vzhledem k rozdílným termínům vypořádání na trzích RM-S a na jiném trhu podporovaném obchodníkem 
nastat situace, kdy obchodník provede pokyn zadaný zákazníkem na trh RM-S, ačkoli v důsledku vypořádání 
všech pokynů zadaných zákazníkem se ze strany zákazníka bude jednat o tzv. prodej na krátko (a tedy 
dojde k půjčce investičních nástrojů zákazníkovi). 

 
Tento Seznam povolených trhů byl vyhlášen dne 1. 7. 2022. Tento Seznam povolených trhů nabývá účinnosti dne 
4. 7. 2022 a k témuž dni nahrazuje ustanovení dosud platného Seznamu povolených trhů, není-li dále v tomto 
odstavci stanoveno jinak. Ve vztahu ke Smlouvám uzavřeným před dnem účinnosti tohoto Seznamu povolených 
trhů podle předchozí věty, nabývá tento Seznam povolených trhů účinnosti dnem 11. 7. 2022 a k témuž dni 
nahrazuje ustanovení dosud platného Seznamu povolených trhů. 
 


