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Kapitola 1
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1.1 Táto časť burzových pravidiel - Pravidlá mnohostranného obchodného systému, časť
VIII (ďalej len „pravidlá“ alebo „pravidlá MTF“) je vydaná v súlade s § 52 zákona č.
429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o burze“) a upravuje najmä postup burzy pri organizovaní dopytu a ponuky
cenných papierov na mnohostrannom obchodnom systéme (ďalej len „MTF“),
účastníkov MTF, podrobnosti o podmienkach zaradenia cenných papierov do MTF,
postupy pri zabezpečovaní vyrovnania obchodov uzatvorených na MTF, postupy pri
výkone inšpekcie nad účastníkmi MTF a obchodmi uzavretými na MFT, podrobnosti
o podmienkach pozastavenia, vylúčenia a skončenia obchodovania s cennými papiermi
na MTF.
1.1.2. MTF je mnohostranný obchodný systém organizovaný burzou v zmysle § 51 zákona
o burze na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať
a predávať cenné papiere v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami,
ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s cenným papierom na MTF.
1.1.3. Pojmy použité v ustanoveniach pravidiel MTF majú význam im daný inými časťami
burzových pravidiel, zákonom o burze, zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), zákonom č. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dlhopisoch“), zákonom
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a osobitnými predpismi.
Kapitola 2
Článok 1
Registrácia účastníka
2.1.1 Účastníkom MTF je člen burzy, ktorý splnil podmienky pre udelenie členstva v zmysle
burzových pravidiel Časť II. - Pravidlá pre členstvo (ďalej len „člen burzy“) a Národná
banka Slovenska (ďalej len „NBS“).
2.1.2 Burza zaregistruje člena burzy ako účastníka MTF udelením členstva. Člen burzy sa
stáva účastníkom MTF nadobudnutím účinnosti rozhodnutia burzy o udelení členstva.
2.1.3 Účastníkovi MTF vznikajú odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o udelení
členstva práva a povinnosti vyplývajúce z registrácie účastníka MTF.
Článok 2
Zánik registrácie účastníka MTF
2.2.1 Registrácia účastníka MTF zaniká zánikom jeho členstva na burze.
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2.2.2. Zánikom registrácie účastníka MTF nie je dotknutá povinnosť splniť si všetky záväzky
vyplývajúce mu ako účastníkovi MTF.
Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov MTF
2.3.1 Všetci účastníci MTF majú rovnaké práva a povinnosti.
2.3.2 Účastník MTF má právo využívať na uzatváranie obchodov na MTF systém burzy v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito pravidlami.
2.3.3 Všetci účastníci MTF majú právo na informácie o skutočnostiach významných pre
uzatváranie obchodov na MTF.
2.3.4 Účastník MTF je povinný dodržiavať tieto pravidlá a uzatvárať obchody na MTF iba
prostredníctvom burzového makléra.
2.3.5 Účastník MTF je povinný plniť záväzky z uzavretých obchodov na MTF a pristúpiť k
spôsobu vyrovnania obchodov určenému týmito pravidlami.
2.3.6 Účastníci MTF sú povinní vo vzťahu ku klientom dodržiavať povinnosti uložené
zákonom o cenných papieroch, ak vykonávajú ich pokyny prostredníctvom MTF.
2.3.7 Na účastníkov MTF sa vzťahujú práva a povinnosti členov burzy v zmysle burzových
pravidiel Časť II. – Pravidlá pre členstvo.
Článok 4
Opatrenia a sankcie
2.4.1 Na udelenie opatrení, resp. sankcií sa primerane vzťahujú ustanovenia burzových
pravidiel Časť II. – Pravidlá pre členstvo.
Kapitola 3
Článok 1
Podmienky na zaradenie cenných papierov do zoznamu MTF
3.1.1. Cenné papiere môžu byť zaradené do zoznamu MTF, len ak spĺňajú podmienky podľa
zákona o burze1, osobitného predpisu2 a burzových pravidiel časť IV. Pravidlá pre
prijatie cenných papierov na regulovaný voľný trh.
3.1.2 Podmienky podľa ods. 3.1.1 tohto článku musia byť splnené po celú dobu, počas ktorej
sú cenné papiere zaradené do zoznamu MTF.
1

Najmä § 29 zákona o burze s výnimkou písm. g).
Napr. zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom
investovaní v znení neskorších predpisov.
2
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3.1.3 Cenné papiere môžu byť zaradené do zoznamu MTF, ak sú investorom dostatočne
známe základné informácie o cenných papieroch a ich emitentoch.
Článok 2
Žiadosť o zaradenie cenných papierov do zoznamu MTF
3.2.1 Do zoznamu MTF je možné zaradiť cenné papiere na obchodovanie len na základe
žiadosti o zaradenie cenných papierov do zoznamu MTF (ďalej len „žiadosť“).
3.2.2 O zaradenie cenného papiera do zoznamu môže požiadať jeho emitent alebo člen burzy
(ďalej len „žiadateľ“).
3.2.3 Žiadosť obsahuje najmä:
a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta, ak mu bolo pridelené
a identifikátor právnickej osoby (ďalej len „LEI kód“); ak emitent nie je
žiadateľom, aj obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa, ak mu bolo pridelené,

b)

označenie toho, čo sa ňou požaduje,

c)

druh, formu, podobu, počet, menovitú hodnotu a celkovú menovitú hodnotu
cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ak sú tieto údaje ku dňu podania
žiadosti známe, ako počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov
pripísaných na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet ku dňu podania
žiadosti,

d)

kód ISIN, resp. sériové číslo, ak je pridelené, CFI kód a FISN,

e)

dátum a miesto registrácie cenných papierov, dátum vydania a mena, v ktorej sú
cenné papiere vydané a v ktorej majú byť obchodované,

f)

označenie tuzemského, resp. zahraničného regulovaného trhu alebo
mnohostranného obchodného systému na ktorý boli cenné papiere emitenta
prijaté na obchodovanie pred podaním žiadosti, alebo na ktorý bola podaná
žiadosť o prijatie cenných papierov,

g)

v prípade dlhopisov s pohyblivým, premenlivým alebo kombinovaným výnosom
konkrétnu výšku výnosu na obdobie do jeho najbližšej výplaty, ak je tento údaj ku
dňu podania žiadosti známy,

h)

označenie webového sídla emitenta, ak ho emitent má zriadené, prípadne inej
webovej stránky, z ktorej je možné získať hodnoverné informácie o emitentovi
a cenných papieroch o prijatie ktorých sa žiada,

i)

vyhlásenie žiadateľa, že prijíma povinnosti vyplývajúce mu z týchto pravidiel a
udeľuje súhlas na uverejnenie informácií predložených v žiadosti na webovom
sídle burzy,

j)

kontaktná osoba žiadateľa,
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k)

vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti, preukázateľnosti a
aktuálnosti podanej žiadosti, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto
vyhlásenia,

l)

dátum a podpis žiadateľa alebo jeho splnomocnenca, resp. povereného zástupcu
žiadateľa.

3.2.4 Burza je oprávnená zaradiť cenné papiere do zoznamu MTF aj bez žiadosti v prípade,
ak ide o cenné papiere emitenta, ktoré sú prijaté na obchodovanie na tuzemskom resp.
zahraničnom regulovanom trhu.
3.2.5 Pokiaľ niektorý z údajov v zmysle odseku 3.2.3 tohto článku neexistuje, musí byť táto
skutočnosť uvedená v žiadosti spolu s uvedením dôvodu.
3.2.6 Originál žiadosti sa predkladá burze v písomnej forme v slovenskom jazyku, v českom
jazyku alebo v anglickom jazyku.
3.2.7 Burza si môže od žiadateľa vyžiadať aj ďalšie informácie a podklady potrebné
na preukázanie splnenia podmienok na zaradenie cenných papierov do zoznamu MTF
podľa článku 1 a požadovať vysvetlenia týkajúce sa cenných papierov o ktorých
zaradenie sa žiada, vysvetlenia týkajúce sa emitenta, resp. žiadateľa alebo predloženej
žiadosti.
Článok 3
Rozhodnutie o zaradení cenných papierov do zoznamu MTF
3.3.1 Ak sú splnené podmienky pre zaradenie cenného papiera v zmysle týchto pravidiel
burza rozhodne o zaradení do 60 dní od doručenia alebo doplnenia žiadosti.
3.3.2 Burza nie je oprávnená zaradiť cenný papier do zoznamu MTF, ktorý inak spĺňa
podmienky na zaradenie cenného papiera pokiaľ nie sú dostupné informácie o cennom
papieri alebo o jeho emitentovi potrebné na zabezpečenie obchodovania s cenným
papierom v obchodnom systéme burzy, na zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania
transakcií s cenným papierom v príslušným centrálnom depozitári a na zabezpečenie
riadneho plnenia vykazovacích povinností burzy.
3.3.3 Burza vydá písomné rozhodnutie o žiadosti a oboznámi žiadateľa s rozhodnutím o
žiadosti bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodne. Proti rozhodnutiu burzy
o žiadosti nie je možné podať opravný prostriedok. Ak burza v lehote 60 dní od
doručenia alebo doplnenia žiadosti rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania
domáhať na súde.
3.3.4 Burza oboznámi žiadateľa s rozhodnutím podľa tohto článku zaslaním oznámenia, a to
písomne listom alebo elektronicky. Oznámenie o rozhodnutí burzy urobené
elektronicky doplní burza zaslaním písomného oznámenia prostredníctvom pošty.
3.3.5 Na konanie a rozhodovanie burzy o zaradení cenných papierov do zoznamu MTF sa
nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní a použijú sa
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ustanovenia zákona o burze3 a burzových pravidiel časť IV. – Pravidlá regulovaného
voľného trhu.
3.3.6 Rozhodnutie burzy o zaradení cenných papierov do zoznamu MTF nadobúda účinnosť
dňom určeným v rozhodnutí ako deň účinnosti rozhodnutia.
3.3.7 Obchodovanie s cennými papiermi sa začne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo
zverejnené oznámenia o zaradení cenných papierov na MTF.
Článok 4
Všeobecné povinnosti emitenta
3.4.1 Emitent, ktorý žiadal o prijatie cenných papierov na MTF plní primerane informačné
povinnosti v zmysle zákona o burze a burzových pravidiel časť IV. – Pravidlá
regulovaného voľného trhu.
3.4.2 Zo zaradenia cenného papiera, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do
zoznamu MTF bez súhlasu emitenta, nevyplývajú emitentovi žiadne povinnosti
v súvislosti s obchodovaním na MTF.
3.4.3 Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa zákona o burze
a podľa osobitného zákona4, zodpovedá emitent v plnom rozsahu. Týmto nie je
dotknutá zodpovednosť podľa iných osobitných predpisov.
3.4.4 Emitent, ktorý žiadal o prijatie cenných papierov na MTF, resp. žiadateľ, ktorý žiadal
o zaradenie cenných papierov na MTF bez súhlasu emitenta je povinný zaslať burze
všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie
bezproblémového fungovania MTF.
3.4.5 Ak boli do zoznamu MTF zaradené dlhopisy bez súhlasu emitenta, je žiadateľ povinný
oznámiť burze najmä:

3
4

a)

informáciu o omeškaní s výplatou výnosu alebo omeškaní s výplatou menovitej
hodnoty dlhopisov resp. ich nevyplatenie,

b)

rozhodnutie emitenta o uplatnení predčasného splatenia časti alebo celého objemu
dlhopisov s uvedením ďalších podrobností pre investorov,

c)

v prípade pohyblivej, premenlivej alebo kombinovanej úrokovej sadzby, presnú
výšku výnosu na obdobie do nasledujúcej výplaty výnosu, a to najneskôr v deň
výplaty predchádzajúceho výnosu,

d)

nadobudnutie časti alebo celého objemu dlhopisov emitentom,

e)

rozhodnutie emitenta o nadobúdaní vlastných dlhopisov a následne každú
zrealizovanú kúpu s uvedením objemu dlhopisov a dátumu nákupu,

§ 65a zákona o burze.
Zákon o kolektívnom investovaní.
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f)

zverejnené informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv konverzie,
výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia

g)

podrobnosti k prípadnej konverzii dlhopisov na akcie a výsledok po realizácii.

3.4.6 Emitent, ktorý žiadal o zaradenie cenného papiera na MTF, resp. žiadateľ ktorý žiadal
o zaradenie cenných papierov na MTF bez súhlasu emitenta je povinný zabezpečiť, aby
emitent bol až do skončenia obchodovania s jeho cennými papiermi na MTF
identifikovateľný overeným, vydaným a riadne obnoveným kódom LEI, a aby boli
referenčné údaje týkajúce sa jeho kódu LEI obnovené v súlade s podmienkami
ktorejkoľvek z akreditovaných miestnych operačných jednotiek systému globálnych
identifikátorov právnickej osoby.
3.4.7 Emitent, ktorý požiadal o prijatie cenných papierov je povinný poskytnúť súčinnosť
príslušnému útvaru burzy pri výkone kontroly burzových obchodov v súlade s § 13
zákona o burze. Emitent je povinný v súlade s osobitným predpisom5 najmä:
a)

predchádzať manipulácii s trhom a oznámiť burze podozrenie zo zneužitia trhu,

b)

predchádzať zneužitiu dôverných informácií najmä nakladať s dôvernými
informáciami, sprístupňovať ich verejnosti a oznámiť ich burze, uchovávať
dôverné informácie v zmysle osobitného predpisu6 a po strate dôvernosti takýchto
informácií tieto hneď zverejniť, ako aj oznámiť burze odklad zverejnenia
dôverných informácií,

c)

zostaviť, aktualizovať, uchovávať a poskytnúť burze na vyžiadanie aktuálny
zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie,

d)

oznámiť burze transakcie manažérov.
Článok 5

Pozastavenie obchodovania, vylúčenie a skončenie obchodovania s cennými papiermi na
MTF
3.5.1. Burza bez zbytočného odkladu pozastaví obchodovanie s cenným papierom alebo
vylúči cenný papier z obchodovania na MTF:
a)

ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by pri nepozastavení obchodovania mohli
viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu,

b)

ak zistila manipuláciu s trhom alebo ak má dôvodné podozrenie z manipulácie s
trhom v súvislosti s týmto cenným papierom,

5

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o
zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES,
2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014).
6
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o
zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES,
2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.201)4
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c)

na základe rozhodnutia príslušného orgánu dohľadu7,

d)

po získaní informácie o rušení emisie (zánik cenného papiera) v centrálnom
depozitári,

e)

ak zistila, že cenné papiere prestali mať náležitosti stanovené osobitnými
predpismi8,

f)

ak jej nebudú dostupné informácie o cennom papieri alebo jeho emitentovi
potrebné na zabezpečenie riadneho obchodovania s cenným papierom v
obchodnom systéme burzy, na zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania transakcií
s cenným papierom v príslušnom centrálnom depozitári a na zabezpečenie
riadneho plnenia vykazovacích povinností burzy. Burza písomne vyzve emitenta
na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu,
môže burza vyzvať emitenta aj zverejnením výzvy v tlači s celoštátnou
pôsobnosťou. Deň zverejnenia výzvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje za
deň doručenia výzvy emitentovi.

3.5.2 Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom alebo vylúčiť cenný papier
z obchodovania na MTF:
a)

ak cenný papier alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na zaradenie cenného
papiera do zoznamu MTF ustanovené zákonom o burze alebo burzovými
pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti, pri ktorých zákon vyžaduje
pozastavenie obchodovania. Burza písomne vyzve emitenta na odstránenie
nedostatkov; ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu, môže burza
vyzvať emitenta aj zverejnením výzvy v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Deň
zverejnenia výzvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje za deň doručenia
výzvy emitentovi,

b)

na základe oznámenia žiadateľa o splynutí, zlúčení, rozdelení a zrušení
spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti,

c)

na základe oznámenia žiadateľa o tom, že nedôjde k výplate výnosu alebo
menovitej hodnoty dlhopisu v súlade s emisnými podmienkami.

3.5.3 Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s cenným papierom, ak by to spôsobilo
závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie MTF.
3.5.4 Ak bolo pozastavené obchodovanie s cenným papierom podľa ods. 3.5.1 písm. f)
a ods. 3.5.2 písm. a) a emitent cenného papiera v určenej lehote na výzvu burzy
neodstráni nedostatky, burza vylúči cenný papier z obchodovania na MTF.
3.5.5 Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom najviac na tri mesiace.
3.5.6 Burza obnoví obchodovanie s cennými papiermi bezodkladne po tom, ako sa dozvie o
odstránení nedostatkov emitentom v stanovenej lehote.
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Napr. § 38 ods. 9 a10, § 63 zákona o burze.
Napr. Obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch.
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3.5.7 Burza je povinná skončiť obchodovanie:
a)

s cennými papiermi bezodkladne po získaní informácie od centrálneho depozitára
o zrušení emisie,

b)

ak zistila, že cenné papiere prestali spĺňať podmienky pre zaradenie cenných
papierov do zoznamu MTF podľa Článku 3 ods. 3.1 pravidiel,

c)

ak zistila, že cenné papiere prestali mať náležitosti stanovené osobitnými
predpismi9,

d)

s cennými papiermi, ak emitent alebo jeho právny nástupca požiadal burzu o
skončenie obchodovania s cennými papiermi zaradenými do zoznamu MTF pri
ich zániku, a to v ním požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, burza skončí
obchodovanie do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti,

e)

s dlhopismi, v posledný obchodný deň pred dátumom splatnosti menovitej
hodnoty dlhopisov,

f)

s dlhopismi bezodkladne po tom, ako sa burza dozvie o nadobudnutí dlhopisov
emitentom, v celom objeme, resp. v časti nadobudnutej emitentom.

3.5.8 Burza je oprávnená skončiť obchodovanie s cenným papierom:
a)

na základe oznámenia žiadateľa o splynutí, zlúčení, rozdelení a zrušení
spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti,

b)

na základe oznámenia žiadateľa o tom, že nedôjde k vyplateniu výnosu alebo
menovitej hodnoty dlhopisu v súlade s emisnými podmienkami.

3.5.9 Vylúčením cenného papiera z MTF dôjde ku skončeniu obchodovania s cenným
papierom na MTF.
3.5.10 Na konanie a rozhodovanie burzy o pozastavení obchodovania s cennými papiermi, o
vylúčení cenných papierov z obchodovania a o skončení obchodovania s cennými
papiermi sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní a
použijú sa ustanovenia zákona o burze10 a týchto pravidiel. O prijatí opatrení podľa
tohto článku je burza povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušný orgán
dohľadu a zverejniť oznámenie o prijatí takýchto opatrení na svojom webovom sídle.
Kapitola 4
Článok 1
Postup pri obchodovaní s cennými papiermi na MTF
4.1.1 Na obchodovanie na MTF sa primerane vzťahujú ustanovenia burzových pravidiel Časť
V. - Pravidlá obchodovania a príslušných vykonávacích predpisov.
9

Napr. Obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch.
§ 65a zákona o burze.
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4.1.2 Ak sú v ustanoveniach burzových pravidiel Časť V. - Pravidlá obchodovania a
príslušných vykonávacích predpisoch uvedené niektoré podmienky osobitne pre trh
kótovaných cenných papierov a osobitne pre regulovaný voľný trh, tak na MTF sa
vzťahujú podmienky uvedené pre regulovaný voľný trh.
4.1.3 Burza nemôže vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu, alebo sa zapojiť do
obchodovania párovaním na vlastný účet.
Kapitola 5
Článok 1
Postup pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov uzavretých na MTF
5.1.1. Na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov uzatvorených na MTF sa primerane vzťahujú
ustanovenia burzových pravidiel Časť VI. - Pravidlá účasti burzy a jej členov na
zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania a príslušných vykonávacích predpisov.
5.1.2 Ak sú v ustanoveniach burzových pravidiel Časť VI. – Pravidlá účasti burzy a jej
členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania a príslušných vykonávacích
predpisoch uvedené niektoré podmienky osobitne pre trh kótovaných cenných papierov
a osobitne pre regulovaný voľný trh, tak na MTF sa vzťahujú podmienky uvedené pre
regulovaný voľný trh.
5.1.3 Na zabezpečenie záväzkov a pohľadávok účastníkov MTF vyplývajúcich z obchodov
uzatvorených na MTF sa primerane vzťahujú ustanovenia burzových pravidiel Časť VII
– Pravidlá Garančného fondu.
Kapitola 6
Článok 1
Postupy pri výkone inšpekčnej činnosti na MTF
6.1.1. Výkon inšpekčnej činnosti na MTF vykonáva v súlade s § 13 zákona o burze oddelenie
inšpekcie burzových obchodov s využitím súčinnosti ostatných útvarov burzy.
6.1.2. Na postup burzy pri výkone inšpekčnej činnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia
burzových pravidiel Časť III. – Pravidlá inšpekčnej činnosti.

11

