B URZOVÉ PRAVIDLÁ

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.
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ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

1.2

1.3

Článok 1
Predmet úpravy burzových pravidiel
Burzové pravidlá vydáva Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „burza“)
v súlade s § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o burze“).
Burzové pravidlá upravujú najmä postup burzy pri organizovaní dopytu a ponuky
cenných papierov na regulovanom trhu, podmienky udelenia, pozastavenia a odňatia
členstva na burze, práva a povinnosti osôb oprávnených obchodovať na burze a postup
burzy pri výkone kontroly týchto osôb, spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb,
prostredníctvom ktorých osoba oprávnená obchodovať na burze uzatvára obchody,
vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie
platia osobitné podmienky pre uzatváranie obchodov, podmienky pre prijatie cenných
papierov na príslušné trhy burzy, podmienky obchodovania s cennými papiermi na
burze vrátane podmienok pozastavenia a skončenia obchodovania s cennými papiermi
na burze, pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania
obchodov ako aj pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok osôb oprávnených
obchodovať na burze vyplývajúcich im z obchodov.
Súčasťou burzových pravidiel sú Pravidlá mnohostranného obchodného systému (ďalej
len MTF“), ktoré upravujú najmä postup burzy pri registrácii účastníkov MTF, pri
zaraďovaní finančných nástrojov do zoznamu MTF, postup pri obchodovaní s
finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu MTF a pri zabezpečovaní zúčtovania a
vyrovnania obchodov uzatvorených na MTF, ako aj postupy pri výkone inšpekcie nad
účastníkmi MTF a obchodmi uzavretými na MTF.
Článok 2
Schvaľovanie burzových pravidiel a ich zmien

2.1

2.2

3.1

Návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny schvaľuje v súlade s § 10 ods. 1
písm. a) zákona o burze predstavenstvo burzy spravidla na návrh aparátu burzy resp.
burzových výborov. Generálny riaditeľ burzy v súlade s § 18 ods. 2 zákona o burze
predkladá predstavenstvom schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien na
schválenie Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) v súlade so zákonom
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov .
Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom určeným burzou v návrhu
burzových pravidiel a ich zmien, nie však skôr ako dňom právoplatnosti rozhodnutia
NBS o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí NBS o ich schválení.
Článok 3
Členenie burzových pravidiel
Členenie burzových pravidiel vychádza z potrieb burzy. Burzové pravidlá sa členia na:
a) Úvodné ustanovenia;
b) Pravidlá pre členstvo;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

4.1

Pravidlá inšpekčnej činnosti;
Pravidlá pre prijatie cenných papierov na trhy burzy;
Pravidlá obchodovania;
Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania ;
Pravidlá garančného fondu;
Pravidlá mnohostranného obchodného systému;
Osobitné a záverečné ustanovenia.

Článok 4
Záväznosť burzových pravidiel
Burzové pravidlá, ich zmeny a doplnky sú pre členov burzy, účastníkov MTF,
emitentov cenných papierov prijatých na trhy burzy, emitentov, ktorých finančné
nástroje sú zaradené do zoznamu MTF a NBS záväzné.
Článok 5
Zverejňovanie burzových pravidiel

5.1

5.2

Burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov burza bezodkladne sprístupní verejnosti
v písomnej forme v sídle burzy, prostredníctvom svojej internetovej stránky, resp. aj
inou vhodnou formou a uverejní o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou
uverejňujúcou burzové správy.
Burza na požiadanie poskytne účastníkom trhu slovenskú resp. anglickú verziu
burzových pravidiel resp. ich častí v písomnej forme.

