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1. Sdělení burzy
1.1. Zátěžové testy – povinné pro všechny členy burzy i organizátora
trhu (burzu)
V návaznosti na povinnost organizátora regulovaného trhu a také povinnost členů burzy vyplývající
ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (dále jen „MiFID“), Článek 48 - Odolnost
systémů, přerušovací mechanismy a elektronické obchodování a návazně také z nařízení komise RTS
7 burza stanovila termín pro konání zátěžových testů pro všechny členy.
Datum a čas konání zátěžových testů …. čtvrtek 4.2 2021, 14:00 – 14:30 hod
Testovací prostředí
Všichni členové by měli v tuto dobu do simulačního prostředí obchodního systému Xetra Praha poslat
počet objednávek tak, aby odpovídal dvojnásobku maxima zatížení systému dosaženého za rok 2020.
V případě potřeby je možno dobu testu prodloužit dle aktuální situace.
Žádáme členy, aby nahlásili osobu zodpovědnou za provedení zátěžových tesů na odbor obchodování
burzy: trading@pse.cz, +420 22183 2146. Burza bude tyto osoby následně kontaktovat a zašle
podrobnější informace.
Pokud některému z členů stanovený termín nevyhovuje, je možné si pro výjimečné případy domluvit
individuální testy.
Upozorňujeme, že zátěžové testy jsou povinné pro všechny investiční podniky, které používají pro
obchodování algoritmy. Pro všechny obchodující členy burzy, kteří ve svých objednávkách uvádějí
údaj, že na vkládání se podílí algoritmus, platí povinnost testů.
Problematika testování je upravena v rámci MiFID II, RTS 6 – viz níže uvedené odkazy.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/CS/3-2016-4478-CS-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/CS/3-2016-4478-CS-F1-1-ANNEX-1.PDF
Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů
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1.2. Datum ex-kupon
Krátký název emise

ISIN

PHOTON EN. 6,00/23
UNICAP.INV. 4,00/22
UNICAP.INV. 4,00/22

CZ0000000815
CZ0003511680
CZ0003511672

1.3.

Datum
Poslední den obchodování
exs nárokem na výplatu
kupon
úrokového výnosu
6.2.2021
3.2.2021
7.2.2021
3.2.2021
7.2.2021
3.2.2021

Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise
IIB VAR/21
Č.ZBROJOVKA VAR/22

ISIN
AT0000A20F36
CZ0003513533

Výnosové období
26.1.2021 – 25.4.2021
27.1.2021 – 26.7.2021

Sazba
0,91 %
2,10 %

1.4. Informace o 2. tranši HB REAVIS 4,85/25
Dne 5. 2. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise
HB REAVIS 4,85/25, CZ0003528911 ze stávajícího objemu 1 305 190 850,- Kč na nový celkový
objem 1 472 000 000,- Kč (147 200 000 ks se jmenovitou hodnotou 10,- Kč). Objem 2. tranše činí
166 809 150,- Kč (16 680 915 ks se jmenovitou hodnotou 10,- Kč).

Věstník č.04/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory
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