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Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí kmenových akcií (dále jen „akcií“) k obchodování na trhu Prime 
Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, 
PSČ 110 05, internetové stránky www.pse.cz (dále jen “burza”). Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime 
Market podle těchto pravidel se dále nazývá „přijetí“1. Listiny, které zastupují akcie a dávají držitelům stejná 
práva jako kmenové akcie, se budou považovat za rovnocenné kmenovým akciím. Akcie, které držitelům 
poskytují více než jeden hlas, nemohou být přijaty k obchodování.  

(2) Na burzovním trhu Prime Market se obchoduje se zaknihovanými kmenovými akciemi, které jsou vydány 
v souladu s obecně závaznými předpisy, jsou převoditelné bez omezení a zcela splacené. Akcie, které jsou 
přijaty k obchodování na trhu Prime Market, jsou akciemi přijatými k obchodování na evropském regulovaném 
trhu. 

(3) Akcie jsou přijímány podle jednotlivých emisí. Emisí se rozumí vzájemně zastupitelné akcie. Emise může 
být vydána jednorázově nebo v tranších. Tranší se rozumí akcie zastupitelné s původní emisí, které se liší od 
původní emise dnem vydání. 

(4) Na přijetí není právní nárok. 

 
Článek 2 

Žádost o přijetí  
 

(1) Pro přijetí každé emise je třeba žádost a prospekt dle požadavků zákona, nestanoví-li tato pravidla, platné 
právní předpisy nebo burzovní výbor pro kotaci (dále jen „výbor“) dodatečné podmínky nad takto stanovený 
rámec. 

(2) O přijetí žádá burzu emitent akcií nebo jím pověřený člen burzy na základě smluvního zastoupení. 

(3) Žádost se musí vztahovat na všechny akcie dané emise. 

(4) Žádost musí obsahovat: 

a) údaje o emitentovi: 

i) obchodní firma nebo název, sídlo emitenta, identifikační číslo, LEI (Legal Entity Identifier), 

  ii) výši základního kapitálu, u zahraničních emitentů výši vydaného a schváleného kapitálu, 

  iii) identifikaci emitenta podle NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans 
  les Communautés Européennes), 

  iv) v případě zahraničního emitenta prohlášení, že právní postavení emitenta je v souladu s 
  právem státu, ve kterém má emitent sídlo, a že akcie splňují požadavky práva státu, podle 
  kterého byly vydány, 

 
1 § 56 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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v) v případě emise přijaté k obchodování na více evropských regulovaných trzích (duální 
 kotace) název a adresa příslušného orgánu dohledu nad kapitálovým trhem emitenta (dále jen 
„orgán dohledu domovského státu“), 

  vi) informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo které 
  dobrovolně dodržuje. 

b) údaje o emisi akcií: 

 i) ISIN a FISN2, 

 ii) druh a forma akcií, 

 iii) uvedení informace, zda se jedná o akcii, imobilizovanou akcii či zaknihovanou akcii, 

 iv) informaci o právním řádu, dle nějž byly akcie vydány, 

v) objem emise, která má být obchodována (údaj může být doplněn dodatečně, nejpozději 
však jeden den před prvním obchodním dnem), 

 vi) jmenovitá hodnota, 

 vii) identifikaci investičního cenného papíru dle ISO 109623,  

 viii) uvedení tuzemského nebo zahraničního regulovaného trhu, na kterém je emise 
 obchodována nebo na které je požádáno o přijetí k obchodování včetně uvedení data přijetí, 

ix) referenční kurz4 (údaj může být doplněn dodatečně, nejpozději však jeden den před prvním 
obchodním dnem). 

(5) K žádosti musí být přiloženo: 

 a) doklad o přidělení ISIN a FISN5,  

b) plná moc emitenta, žádá-li o přijetí jménem emitenta pověřený člen burzy (originál nebo ověřená 
kopie), 

c) prospekt s uvedením data, způsobu a místa jeho uveřejnění; v případě, že prospekt v okamžiku 
podání žádosti nebyl schválen orgánem dohledu, pak návrh prospektu nebo obdobný dokument, o 
kterém orgán dohledu rozhodne, že obsahuje údaje rovnocenné údajům v prospektu. Prospekt ale 
není vyžadován, pokud platí výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt6. 

d) nekonsolidované nebo konsolidované účetní závěrky emitenta za poslední tři hospodářské roky 
před podáním žádosti, resp. nekonsolidované i konsolidované řádné účetní závěrky emitenta, podle 
toho, jaké emitent vyhotovuje, vypracované v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy,  

e) pokud emitent v současné právní formě existuje méně než tři roky, předloží účetní závěrky 
právního předchůdce nebo výkazy od vzniku společnosti,  

f) jedná-li se o zahraničního emitenta, který sestavuje své hospodářské výsledky podle účetních 
standardů odlišných od IFRS, vždy spolu s takovými výsledky uvede přehled relevantních rozdílů 
mezi takovými účetními standardy a IFRS, 

 
2 Financial Instrument Short Name stanovené dle standardu ISO 18774. 
3 Mezinárodní standard vymezující klasifikaci druhů cenných papírů a jiných finančních nástrojů (tzv. kódy CFI). 
4 Článek 6 Burzovních pravidel – část I. Pravidla obchodování pro automatizovaný obchodní systém XETRA®  Praha. 
5 Financial Instrument Short Name stanovené dle standardu ISO 18774. 
6 Článek 1 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při 

veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES. 
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g) u zahraničních emitentů výpis z veřejného rejstříku právnických osob vedeného v zemi sídla 
emitenta (originál nebo ověřená kopie),  

h) stanovy emitenta, 

i) dva originály Rámcové smlouvy o přijetí investičních nástrojů k obchodování na trh burzy 
podepsané emitentem, 

j) v případě, že emitent splňuje podmínky oficiálního trhu podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu doklad o tom, že emitent zveřejnil účetní závěrku nejméně za tři po sobě následující 
roky předcházející roku, ve kterém je podána žádost, pokud je tak vyžadováno příslušnými právními 
předpisy (např. sbírka listin), 

(6) Žádost včetně příloh musí být zaslána burze v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje 
povaha dokumentů. Burza je oprávněna odmítnout neúplnou žádost nebo žádost, která je podána po 15:30 
daného pracovního dne. 

(7) Burza zkontroluje soulad předložené žádosti včetně všech příloh s pravidly burzy a příslušnými právními 
předpisy. 

(8) V žádosti o přijetí musí emitent předložit následující prohlášení: 

 a) emitent přijímá veškeré závazky vyplývající pro něj z přijetí akcií k obchodu na trhu Prime Market 
 stanovené burzovními pravidly a obecně závaznými právními předpisy, 

 b) emitent prohlašuje, že byly (nebo nejpozději při přijetí emise k burzovnímu obchodu budou) splněny 
 všechny podmínky vyžadované burzovními pravidly a zákonem7 pro přijetí emise k burzovnímu 
 obchodu, 

 c) emitent prohlašuje, že všechny přílohy, dokumenty a informace, které jsou podle burzovních 
 pravidel součástí žádosti nebo byly v souladu s burzovními pravidly vyžádány, byly dodány nebo 
 budou splněny  před zahájením obchodování s emisí, 

 d) emitent souhlasí s uveřejněním všech informací, které předá burze v souvislosti se žádostí nebo 
 jinak po případném přijetí akcií na trh Prime Market (s výjimkou takových informací ohledně kterých se 
 burza s emitentem případně dohodne jinak), 

 e) emitent prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a přílohách 
 jsou pravdivé, aktuální a úplné. 

 f) emitent prohlašuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro přijetí na oficiální respektive 
 regulovaný trh podle zák. č. 256/2004 Sb. 

(9) Žádost včetně příloh může být předložena rovněž v anglickém nebo slovenském jazyce. 

 
Článek 3 

Přijetí emise akcií 
 

(1) O přijetí akcií na trh Prime Market rozhoduje výbor ve lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení žádosti. 
V případě jednotlivých tranší emise, která již byla k obchodování přijata, rozhoduje o přijetí k obchodování na 
burze generální ředitel ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 

 
7 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 
4 

 (2) Burza si může pro potřeby rozhodnutí vyžádat od emitenta chybějící a doplňující informace. Takové 
vyžádání přerušuje běh lhůty uvedené v odst. 1. 

(3) Rozhodnutí musí být emitentovi sděleno písemně. Výbor má při dodržení příslušných právních předpisů 
právo v rozhodnutí o žádosti emitenta stanovit informační povinnost odchylně od čl. 7. V rozhodnutí o přijetí je 
stanovena též výše poplatků za přijetí na trh Prime Market v souladu se sazebníkem burzovních poplatků a 
dále datum zahájení obchodování, anebo způsob, jakým tento bude určen. 

(4) Rozhodnutí o přijetí nabývá účinnosti dnem doručení. Jestliže emitent nezaplatil stanovené poplatky, nebo 
nesplnil podmínku podle odst. 8, je rozhodnutí považováno za neúčinné. 

(5) Nejpozději jeden den před počátkem obchodování je emitent povinen dodat burze též konečné znění 
prospektu v elektronické podobě. 

(6) Jestliže přijímané akcie nebo emitent nesplňují podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
těmito pravidly nebo existuje opodstatněná obava, že přijetí takové emise na burzu by bylo v rozporu se 
zásadou ochrany investorů a dalších účastníků burzovního trhu, je žádost zamítnuta.  

(7) Emitent může podat opakovanou žádost o přijetí stejné emise na trh Prime Market nejdříve za 1 rok od 
účinnosti rozhodnutí o nepřijetí akcií k obchodování. 

(8) Burza může rozhodnout o přijetí emise k obchodování na trhu Prime Market ještě před jejím vydáním. V 
takovém případě se v rozhodnutí uvedou odkládací podmínky účinnosti takového rozhodnutí (včetně 
podmínky, že emise bude skutečně vydána). 

(9) Na trh Prime Market může být na základě žádosti emitenta přeřazena také emise akcií, které jsou již přijaty 
k obchodování na trh Standard Market. I to této žádosti o přijetí rozhoduje výbor, ovšem již nedochází k přijetí 
dané emise akcií k obchodování na evropský regulovaný trh organizovaný burzou. Při přijetí akcií vydaných 
zvláštní účelovou akviziční společností burza takové žádosti nevyhoví dříve než po účinnost první transakce, 
kterou daný emitent realizoval.  

(10) Při dodržení všech ustanovení příslušných právních předpisů může výbor v případech hodných 
zvláštního zřetele a na základě žádosti emitenta, rozhodnout o udělení výjimky z jakéhokoli požadavku 
stanoveného těmito pravidly, pokud má za to, že tím nedojde k ohrožení zájmu investorů nebo 
transparentního fungování burzovního trhu. 

(11) Burza oznámí základní informace o akciích přijatých k obchodování na trhu Prime Market ve Věstníku 
burzy před zahájením obchodování s těmito akciemi na trhu Prime Market. 

 

Článek 4 
Přijetí tranše 

 

(1) Pro jednotlivé tranše emise již obchodované na trhu Prime Market se vyžaduje žádost v rozsahu 
uvedeném v čl. 2 odst. 4 písm. a), body i), ii), iv), a písm. b) body i), v) těchto podmínek. Navýšení počtu akcií 
v obchodované emisi do výše objemu, který byl již přijat rozhodnutím výboru, se děje na základě oznámení. 
Emitent je povinen předložit burze prospekt, pokud to vyžaduje zákon.  

(2) Emitent není povinen předložit prospekt pro účely přijetí tranše emise akcií pokud: 



 

 
5 

(a) tranše je tvořena akciemi, které za předchozích 12 měsíců představovaly méně než 20% 
celkového počtu akcií stejné třídy, již přijatých k obchodování na stejný regulovaný trh8, a 

(b) emitent předloží potvrzení o této skutečnosti burze. 

 

Článek 5 
Prospekt 

 

(1) Prospekt musí být schválený příslušným orgánem dohledu. Pokud má emitent sídlo v jiném členském 
státu EU, musí být prospekt schválený orgánem dohledu státu sídla emitenta a poskytnutý České národní 
bance spolu s osvědčením o vyhotovení v souladu s právem Evropské unie. 

(2) V případě, že jde o emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem EU, musí být prospekt 
schválený Českou národní bankou nebo schválený orgánem dohledu jiného členského státu EU a poskytnutý 
České národní bance spolu s osvědčením o vyhotovení v souladu s právem Evropské unie.  

(3) Prospekt musí být vyhotoven v jazyce, který je vyžadován příslušným právním předpisem9, a v souladu 
s tímto zákonem uveřejněn nejpozději 1 den před přijetím k obchodování. 

(4) V případě, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky, může emitent uveřejnit místo prospektu 
souhrnný dokument obsahujících shrnutí prospektu a informace o tom, kde lze získat prospekt a kde jsou 
k dispozici finanční údaje uveřejněné emitentem. 

(5) Minimální náležitosti prospektu stanoví obecně závazný právní předpis. 

 

Článek 6 
Podmíněné obchodování  

 

(1) Emitent nebo pověřený člen burzy, který požádal nebo žádá o přijetí akcií k obchodování podle čl. 2, může 
požádat burzu o přijetí akcií k podmíněnému obchodování za následujících podmínek: 

a) jedná se o akcie, které ještě nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, 

b) výbor rozhodl nebo do doby účinnosti podmíněného obchodování rozhodne o podmínečném přijetí 
 akcií k obchodování na trhu Prime Market, 

c) prospekt byl schválený příslušným orgánem dohledu (pokud tak vyžaduje zákon) a prospekt bude 
 uveřejněn nejpozději 1 den před přijetím akcií k podmíněnému obchodování. 

d) byly splněny další podmínky, které výbor stanovil pro tuto emisi. 

(2) O žádosti rozhoduje generální ředitel burzy. Parametry obchodování stanoví burza. 

 
8 Článek 1 odst. 5 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být 

uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 
2003/71/ES. 

9 Článek 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES. 
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(3) Podmíněné obchodování může začít nejdříve po splnění všech následujících podmínek:  

 a) stanovení závěrečné upisovací ceny a celkového objemu upsané emise, 

b) stanovení parametrů obchodování burzou, a 

c) splnění odkládacích podmínek stanovených výborem. 

(4) Podmíněné obchodování končí poslední burzovní den před začátkem oficiálního obchodování. Délka 
podmíněného obchodování ale v žádném případě nemůže přesáhnout 10 burzovních dní. Pokud oficiální 
obchodování z jakéhokoli důvodu nelze zahájit v burzovní den následující po 10 burzovních dnech 
podmíněného obchodování, obchodování končí a všechny obchody provedené v režimu podmíněného 
obchodování jsou anulovány. 

(5) S výhradou podmínek předchozího odstavce jsou obchody podmíněného obchodování garantovány ve 
smyslu burzovních pravidel upravujících garanci burzy za burzovní obchody. K vypořádání obchodů 
uzavřených v režimu podmíněného obchodování dojde nejdříve dnem zahájení oficiálního obchodování 
s danou emisí na trhu Prime Market. 

Článek 7 
Povinnosti emitenta  

 

(1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě před zahájením obchodování, k podstatné změně v některé 
skutečnosti uvedené v prospektu, nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost 
by mohly ovlivnit hodnocení akcií, musí emitent vypracovat dodatek prospektu a předložit jej bez zbytečného 
odkladu burze. Dodatek prospektu musí být v souladu se zákonem schválený příslušným orgánem dohledu. 
Po schválení dodatku je emitent povinen bez zbytečného odkladu tento uveřejnit. 

(2) Emitent akcií nesmí při propagaci vydávání takovýchto akcií nebo při plnění jiné informační povinnosti 
používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování 
o nabývání akcií, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět nesprávné údaje 
o své finanční situaci. 

(3) Emitent akcií přijatých na burzovní trh Prime Market je povinen zaslat burze prostřednictvím internetové 
aplikace www1.pse.cz: 

a) kalendář plnění informačních povinností, a to vždy před začátkem obchodování a poté vždy do 30 
dnů od začátku účetního období na toto účetní období, minimálně však vždy před uveřejněním první 
informace z tohoto kalendáře. Kalendář je emitent povinen udržovat v aktuálním stavu a v souladu 
s jemu známými termíny plnění informačních povinností. Tento kalendář obsahuje zejména údaje o 
uveřejnění předběžných výsledků hospodaření, výroční zprávy a pololetní zprávy, mezitímní zprávy a 
data valné hromady. Vzor kalendáře je přílohou těchto pravidel.  

b) bez zbytečného odkladu předběžné hospodářské výsledky v rozsahu vybraných ukazatelů 
z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo v rozsahu kompletní rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pokud je 
společnost vyhotovuje,   

c) výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu ve lhůtě do 4 měsíců po skončení každého 
účetního období, 

d) pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud má povinnost konsolidovanou 
pololetní zprávu sestavovat, a to ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců každého účetního 
období (konsolidovaná pololetní zpráva musí být vypracována v souladu s IAS34), 
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e) zprávu o úhradách placených státu do 6 měsíců po skončení daného účetního období, pokud má 
emitent povinnost tuto uveřejnit (§ 119a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu), 

f) bez zbytečného odkladu mezitímní zprávu či finanční údaje za první a třetí čtvrtletí daného účetního 
období, pokud je emitent vyhotovuje a uveřejňuje, 

g) prohlášení o přihlášení se ke kodexu správy a řízení společnosti, který emitent dodržuje, a to 
v podobě, v níž je předloženo ve výroční zprávě, 

h) během roku též informace o výsledcích svého hospodaření a komentáře o své finanční situaci 
podle požadavků výboru, 

i) bez zbytečného odkladu informace o svolání řádné nebo mimořádné valné hromady, výplatě 
dividend, vydání nových akcií, výkonu práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a výkonu 
upisovacího práva, 

j) bez zbytečného odkladu návrh rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního jmění, 

k) podíl vlastních akcií, nejpozději dva burzovní dny od jejich koupě nebo prodeje, pokud tyto akcie 
dosahují, přesahují nebo klesnou pod hranice podílu na hlasovacích právech emitenta, jenž jsou 
stanoveny § 122 zákona zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

l) bez zbytečného odkladu personální změny v představenstvu, dozorčí radě, vrcholném 
managementu, 

m) bez zbytečného odkladu zápisy z řádných a mimořádných valných hromad emitenta, 

n) bez zbytečného odkladu změny zápisu v obchodním rejstříku týkající se emitenta, 

o) bez zbytečného odkladu veškeré změny v právech vztahujících se k akciím přijatým k obchodování 
na regulovaném trhu, 

p) bez zbytečného odkladu veškeré informace potřebné k ochraně investorů nebo zajištění hladkého 
fungování trhu (např. soudní a obchodní spory, nové patenty nebo licence, uzavření nebo zrušení 
nových smluv, změna auditora), 

q) bez zbytečného odkladu každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných 
cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi, a to i v případě změny práv spojených 
s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je spojeno právo na získání jím vydaných 
akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi,  

r) informace o struktuře akcionářů, vždy po obdržení výpisu z registru akcionářů a s vyznačením osob 
jednajících ve shodě, 

s) bez zbytečného odkladu informace o majetkových účastech emitenta na podnikání jiných osob,  

t) bez zbytečného odkladu oznámení o rozhodnutí emitenta o vyřazení akcií z obchodování na 
regulovaném trhu včetně informace o tom, zda a kdy byl učiněn veřejný návrh smlouvy podle zákona10 
a úplné znění veřejného návrhu. 

(4) Emitent akcií přijatých k obchodování na trhu Prime Market je dále povinen podat žádost o přijetí k 
obchodování těch akcií, které nově vydává a které jsou stejného druhu, jako jím již vydané akcie na tento trh 
přijaté. A to v souladu s čl. 4 odst. 1 těchto pravidel a před jejich vydáním. V případě duální kotace je emitent 
povinen podat žádost o přijetí těchto akcií současně na všechny trhy, kde jsou akcie obchodované.  

 
10 § 333 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 



 

 
8 

(5) Emitent akcií přijatých k obchodování na burzovním trhu Prime Market je povinen zaslat burze podstatné 
změny, které nejsou veřejně známy a které se týkají finanční situace emitenta, změny v údajích uvedených 
v prospektu a dále jiné podstatné skutečnosti a informace, které mohou přímo nebo nepřímo vyvolat změnu 
kurzu akcií nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z emise akcií, a to bez zbytečného odkladu. 

(6) V případě rozhodnutí o rozdělení zisku či o poskytnutí zálohy na podíl na zisku (dividendu) je emitent akcií 
přijatých k obchodování na trhu Prime Market povinen zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či 
zálohu na dividendu nebude datum dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný 
orgán emitenta dané plnění schválil. Emitent je zároveň povinen zajistit, že k uveřejnění oznámení o schválení 
dividendy či zálohy na dividendu dojde nejpozději dva obchodní dny před rozhodným dnem pro nárok na dané 
plnění.11 

(7) V případě, že jsou akcie přijaty k obchodování rovněž na jiném regulovaném trhuje emitent povinen vždy 
zaslat burze bez zbytečného odkladu též všechny dokumenty, údaje a informace ve stejném rozsahu, jako 
jsou tyto dokumenty, údaje a informace uveřejněny na jiném regulovaném trhu. 

(8) Emitent může plnit informační povinnost rovněž pouze v anglickém nebo slovenském jazyce. Výbor může 
stanovit, jaké dokumenty, údaje a informace, jež bude emitent předkládat v anglickém nebo slovenském 
jazyce, mají být burze následně poskytnuty rovněž v českém jazyce.  

(9) Burza zveřejní informace poskytnuté na základě plnění povinností emitentů. 

(10) Burza je v souladu s příslušnými právními předpisy povinna provádět specifickou kontrolní činností 
související s podezřením na manipulaci s trhem nebo zneužití vnitřních informací, případně za účelem 
zajištění transparentnosti trhu. Emitent je povinen poskytnout burze součinnost při provádění této kontrolní 
činnosti.  

 

Článek 8 
Pozastavení obchodování s akcií a vyloučení akcií 

z obchodování 
 

(1) Generální ředitel může rozhodnout o pozastavení obchodování nebo vyloučení akcií z obchodování na 
trhu Prime Market, jestliže: 

a) došlo k zániku emitenta, zrušení emitenta s likvidací, nebo pokud bylo přijato rozhodnutí se stejným 
nebo podobným účinkem, 

b) emitent nebo emise přestaly splňovat podmínky stanovené obecně závaznými předpisy, 
burzovními pravidly12, anebo Burzovní komorou13, 

c) z jiných mimořádných důvodů (např. rozhodnutí orgánu dohledu, provedení speciální operace). 

(2) V případě vydání rozhodnutí soudu o úpadku emitenta či rozhodnutí příslušného cizozemského orgánu se 
stejnými či obdobnými právními účinky na emitenta, generální ředitel pozastaví obchodování s akciemi 
emitenta na trhu Prime Market na nezbytně nutnou dobu z důvodu řádného informování trhu o této 

 
11 Emitenti, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na trh Prime Market k 1. lednu 2021 a kteří ke splnění požadavku na 

určení rozhodného dne musí provést odpovídající změnu stanov, plní tuto povinnost nejpozději od 1. ledna 2022. Na 
ostatní emitenty se tato povinnost vztahuje od 1. ledna 2021. 

12 Pravidla obchodování a Speciální operace s cennými papíry. 
13 Burzovní komora stanovuje podmínku bezproblémového obchodování. 
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skutečnosti, anebo pozastaví obchodování na dobu neurčitou, pokud jsou k tomu dány závažné důvody (např. 
současně s vydáním rozhodnutí o platební neschopnosti příslušný orgán nepravomocně prohlásí konkurz).  

(3) Současně s pozastavením obchodování podle předchozího odstavce generální ředitel vždy přeřadí akcie 
emitenta z trhu Prime Market na trh Standard. Dojde-li k pravomocnému zrušení rozhodnutí o úpadku 
emitenta nebo nabude-li právní moci rozhodnutí se stejným nebo obdobným účinkem, rozhodne generální 
ředitel o přeřazení akcií zpět na trh Prime Market. Po dobu obchodování s akciemi emitenta na trhu Standard 
se práva a povinnosti emitenta a Burzy řídí částí burzovních pravidel upravující obchodování na trhu 
Standard. 

(4) Obchodování s akciemi bude ukončeno či pozastaveno v den stanovený v rozhodnutí o pozastavení 
obchodování s akciemi nebo o vyloučení akcií z obchodování. 

(5) Rozhodnutí o pozastavení obchodování s akciemi nebo o vyloučení akcií z obchodování na trhu Prime 
Market burza uveřejní v souladu s relevantními právními předpisy a rovněž ve Věstníku burzy, rozhodnutí i 
s odůvodněním je rovněž zasláno emitentovi v písemné formě. Pro vyloučení veškerých pochybností, 
zveřejnění nebo doručení rozhodnutí emitentovi není podmínkou nabytí účinnosti. 

(6) Pozastavení nebo vyloučení akcií z obchodování anebo přeřazení akcií na jiný trh činí generální ředitel 
formou rozhodnutí. Tato rozhodnutí může namísto generálního ředitele vydat i jeho zástupce.  

 

Článek 9 
Vyřazení akcií z obchodování 

 

(1) Generální ředitel vyřadí emisi akcií z obchodování na základě žádosti nebo oznámení emitenta, jestliže 
emitent splní podmínky stanovené v burzovních pravidlech a platných právních předpisech 

(2) Následující dokumenty jsou přílohou žádosti, pokud se emitent rozhodne vyřadit akcie z obchodování na 
regulovaném trhu14: 

a) doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení z obchodování 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy státu sídla emitenta, 

b) doklady prokazující, že tuzemský emitent akcií postupoval podle ustanovení § 333 zákona o 
obchodních korporacích, zejména že učinil veřejný návrh smlouvy, oznámil a uveřejnil jej a že akcie 
skutečně odkoupil, 

c) doklady prokazující, že emitent zahraničních akcií splnil obdobné povinnosti v souladu s právním 
řádem státu, kde má emitent sídlo, 

d) případné další dokumenty vyžadované zákonem. 

(3) Následující dokumenty budou přiloženy k žádosti nebo oznámení emitenta, pokud emitent rozhodl o 
přechodu akcií společnosti od menšinových akcionářů na hlavního akcionáře (tzv. squeeze-out):  

a) rozhodnutí oprávněné osoby o přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře, včetně informací 
o dni, kdy dojde k přechodu akcií na hlavního akcionáře, 

 
14 § 60 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) ostatní dokumenty, které může burza rozumně požadovat, aby mohla postupovat v souladu 
s platnými zákony (např. stanovisko uznávané mezinárodní právní společnosti o tom, že bylo 
rozhodnutí provedeno v souladu s platnými zákony). 

(4) Obchodování s akciemi bude ukončeno v den uvedený v rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování (dále 
jen „datum vyřazení“). Rozhodnutí o vyřazení musí uvádět datum vyřazení v souladu s platnými právními 
předpisy. V ostatních případech nesmí být datum vyřazení dřívější, než 1 měsíc a pozdější než 3 měsíce od 
doručení žádosti se všemi předepsanými dokumenty. Nicméně v mezích dovolených zákonem se může burza 
a emitent dohodnout na jiném datu vyřazení. 

(5) Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování burza zveřejní ve Věstníku burzy a na webových stránkách 
burzy, zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta. Pro vyloučení veškerých pochybností, 
zveřejnění nebo doručení rozhodnutí emitentovi není podmínkou nabytí účinnosti rozhodnutí.  

(6) Vyřazení akcií z obchodování činí generální ředitel formou rozhodnutí. Toto rozhodnutí může namísto 
generálního ředitele vydat i jeho zástupce. 

  

Článek 10 
Přeřazení na jiný burzovní trh 

 

(1) Emitent může požádat o přeřazení na jiný regulovaný trh burzy. Pro zachování informační kontinuity je 
emitent povinen po dobu 12 měsíců ode dne přestupu plnit informační povinnost stanovenou pro trh Prime 
Market, pokud výbor nestanoví jinak. 

(2) Pokud burza rozhodne v průběhu kalendářního roku o přeřazení emise akcií na trh Standard nebo jiný trh, 
nemá toto přeřazení vliv na povinnost emitenta zaplatit za tento kalendářní rok roční poplatek za obchodování 
a vypořádání akcií na trhu Prime Market burzy. 

 

Článek 11 
Sankce při neplnění povinností emitenta 

 

(1) Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené burzovními pravidly, může mu generální ředitel uložit i 
opakovaně některé z následujících sankcí:  

a) písemnou výtku, 

b) zveřejnění skutečnosti, že došlo k porušení informační povinnosti (ve Věstníku burzy, na webu 
burzy, v novinách anebo jinými prostředky), 

c) peněžité opatření až do výše 5 000 000,- Kč, 

 i) za první porušení až 300 000,- Kč 

 ii) za druhé porušení až 1 000 000,- Kč 

 iii) za třetí porušení až 2 500 000,- Kč 

 iv) za čtvrté porušení až 5 000 000,- Kč  
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d) pozastavení obchodování s akciemi na dobu nezbytně nutnou k dosažení nápravy, 

e) vyloučení akcií z obchodování. 

(2) Emitentovi bude uložena přísnější sankce pouze v případě, že k dosažení účelu opatření nepostačuje 
sankce mírnější. Při udělování opatření se bude generální ředitel řídit zásadou přiměřenosti. Emitent vyhoví 
sankcím uloženým podle burzovních pravidel. 

(3) Za jedno porušení lze uložit více druhů sankcí podle předchozího odstavce.  

(4) Uložením sankce není dotčeno plnění povinností emitenta dané burzovními pravidly. 

(5) Sankce lze uložit do šesti měsíců ode dne, kdy se generální ředitel dověděl o skutečnostech rozhodných 
pro jejich uložení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy nastaly. 

 

Článek 12 
Postup při udělování sankcí 

 

(1) V případě, že emitent nesplní své povinnosti a je možné emitentovi uložit sankci, burza zašle písemné 
oznámení do sídla emitenta nebo registrované pobočky emitenta v České republice. 

(2) Písemné sdělení podle odstavce 1 obsahuje: 

a) uvedení důvodů, pro které lze uložit sankci, 

b) sankce, které mohou být vůči emitentovi uplatněny, 

c) výzvu emitentovi, aby napravil porušení, podal vyjádření anebo poskytl všechny údaje významné 
pro daný případ, včetně data, kdy má výzvě vyhovět. 

(3) Pro potřeby řízení je burza oprávněna si od emitenta vyžádat informace, listiny nebo jiné materiály, které 
mohou přispět ke zjištění pravého stavu věci. Emitent je oprávněn vyjádřit se ke všem podkladům a 
okolnostem souvisejícím s předmětem řízení. 

(4) Emitent je povinen vyhovět výzvě obsažené v oznámení. 

(5) Rozhodnutí o uložení sankce bude doručeno do sídla emitenta nebo registrované pobočky emitenta 
v České republice. Součástí rozhodnutí bude i případné datum splatnosti uloženého peněžitého opatření. 

(6) Proti rozhodnutí o uplatnění opatření je možné se odvolat ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí emitentovi. 

 

Článek 13 
Odpovědnost 

 

Přijetím akcií k obchodování nepřebírá burza žádné závazky z těchto akcií ani neručí za jakékoli škody vzniklé 
v důsledku obchodování s těmito akciemi.  
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Článek 14 
Účinnost 

 

Tato část Burzovních pravidel „Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market“ byla 
schválena Burzovní komorou per rollam a nabývá účinnosti dne 2. května 2022. 
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Příloha 
 
Kalendář informačních povinností pro emitenty akcií 
 
Událost Sestavování1) Datum  
Předběžné HV   
Výroční zpráva   
Mezitímní zpráva za 1. čtvrtletí – nekonsolidovaná    
Mezitímní zpráva za 1. čtvrtletí – konsolidovaná    
Řádná valná hromada   
Ex-dividenda2)   
První den výplaty dividendy   
Pololetní zpráva – nekonsolidovaná   
Pololetní zpráva – konsolidovaná   
Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí – nekonsolidovaná    
Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí – konsolidovaná    
 
 

1) Emitent potvrdí (A/N), které výsledky bude sestavovat 
2) První den, kdy vlastník akcie nemá nárok na výplatu dividendy. Datu Ex-dividenda bezprostředně 

předchází rozhodný den. 
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	iii) uvedení informace, zda se jedná o akcii, imobilizovanou akcii či zaknihovanou akcii,
	iv) informaci o právním řádu, dle nějž byly akcie vydány,
	v) objem emise, která má být obchodována (údaj může být doplněn dodatečně, nejpozději však jeden den před prvním obchodním dnem),
	vi) jmenovitá hodnota,
	vii) identifikaci investičního cenného papíru dle ISO 109622F ,
	viii) uvedení tuzemského nebo zahraničního regulovaného trhu, na kterém je emise  obchodována nebo na které je požádáno o přijetí k obchodování včetně uvedení data přijetí,
	ix) referenční kurz3F  (údaj může být doplněn dodatečně, nejpozději však jeden den před prvním obchodním dnem).
	(5) K žádosti musí být přiloženo:
	a) doklad o přidělení ISIN a FISN4F ,
	b) plná moc emitenta, žádá-li o přijetí jménem emitenta pověřený člen burzy (originál nebo ověřená kopie),
	c) prospekt s uvedením data, způsobu a místa jeho uveřejnění; v případě, že prospekt v okamžiku podání žádosti nebyl schválen orgánem dohledu, pak návrh prospektu nebo obdobný dokument, o kterém orgán dohledu rozhodne, že obsahuje údaje rovnocenné úda...
	d) nekonsolidované nebo konsolidované účetní závěrky emitenta za poslední tři hospodářské roky před podáním žádosti, resp. nekonsolidované i konsolidované řádné účetní závěrky emitenta, podle toho, jaké emitent vyhotovuje, vypracované v souladu s plat...
	e) pokud emitent v současné právní formě existuje méně než tři roky, předloží účetní závěrky právního předchůdce nebo výkazy od vzniku společnosti,
	f) jedná-li se o zahraničního emitenta, který sestavuje své hospodářské výsledky podle účetních standardů odlišných od IFRS, vždy spolu s takovými výsledky uvede přehled relevantních rozdílů mezi takovými účetními standardy a IFRS,
	g) u zahraničních emitentů výpis z veřejného rejstříku právnických osob vedeného v zemi sídla emitenta (originál nebo ověřená kopie),
	h) stanovy emitenta,
	i) dva originály Rámcové smlouvy o přijetí investičních nástrojů k obchodování na trh burzy podepsané emitentem,
	j) v případě, že emitent splňuje podmínky oficiálního trhu podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu doklad o tom, že emitent zveřejnil účetní závěrku nejméně za tři po sobě následující roky předcházející roku, ve kterém je podána žá...
	(6) Žádost včetně příloh musí být zaslána burze v písemné a elektronické podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů. Burza je oprávněna odmítnout neúplnou žádost nebo žádost, která je podána po 15:30 daného pracovního dne.
	(7) Burza zkontroluje soulad předložené žádosti včetně všech příloh s pravidly burzy a příslušnými právními předpisy.
	(8) V žádosti o přijetí musí emitent předložit následující prohlášení:
	a) emitent přijímá veškeré závazky vyplývající pro něj z přijetí akcií k obchodu na trhu Prime Market  stanovené burzovními pravidly a obecně závaznými právními předpisy,
	b) emitent prohlašuje, že byly (nebo nejpozději při přijetí emise k burzovnímu obchodu budou) splněny  všechny podmínky vyžadované burzovními pravidly a zákonem6F  pro přijetí emise k burzovnímu  obchodu,
	c) emitent prohlašuje, že všechny přílohy, dokumenty a informace, které jsou podle burzovních  pravidel součástí žádosti nebo byly v souladu s burzovními pravidly vyžádány, byly dodány nebo  budou splněny  před zahájením obchodování s emisí,
	d) emitent souhlasí s uveřejněním všech informací, které předá burze v souvislosti se žádostí nebo  jinak po případném přijetí akcií na trh Prime Market (s výjimkou takových informací ohledně kterých se  burza s emitentem případně dohodne jinak),
	e) emitent prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a přílohách  jsou pravdivé, aktuální a úplné.
	f) emitent prohlašuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro přijetí na oficiální respektive  regulovaný trh podle zák. č. 256/2004 Sb.
	(9) Žádost včetně příloh může být předložena rovněž v anglickém nebo slovenském jazyce.

	Článek 3
	Přijetí emise akcií
	(1) O přijetí akcií na trh Prime Market rozhoduje výbor ve lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení žádosti. V případě jednotlivých tranší emise, která již byla k obchodování přijata, rozhoduje o přijetí k obchodování na burze generální ředitel ve lhůtě...
	(2) Burza si může pro potřeby rozhodnutí vyžádat od emitenta chybějící a doplňující informace. Takové vyžádání přerušuje běh lhůty uvedené v odst. 1.
	(3) Rozhodnutí musí být emitentovi sděleno písemně. Výbor má při dodržení příslušných právních předpisů právo v rozhodnutí o žádosti emitenta stanovit informační povinnost odchylně od čl. 7. V rozhodnutí o přijetí je stanovena též výše poplatků za při...
	(4) Rozhodnutí o přijetí nabývá účinnosti dnem doručení. Jestliže emitent nezaplatil stanovené poplatky, nebo nesplnil podmínku podle odst. 8, je rozhodnutí považováno za neúčinné.
	(5) Nejpozději jeden den před počátkem obchodování je emitent povinen dodat burze též konečné znění prospektu v elektronické podobě.
	(6) Jestliže přijímané akcie nebo emitent nesplňují podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito pravidly nebo existuje opodstatněná obava, že přijetí takové emise na burzu by bylo v rozporu se zásadou ochrany investorů a dalších účas...
	(7) Emitent může podat opakovanou žádost o přijetí stejné emise na trh Prime Market nejdříve za 1 rok od účinnosti rozhodnutí o nepřijetí akcií k obchodování.
	(8) Burza může rozhodnout o přijetí emise k obchodování na trhu Prime Market ještě před jejím vydáním. V takovém případě se v rozhodnutí uvedou odkládací podmínky účinnosti takového rozhodnutí (včetně podmínky, že emise bude skutečně vydána).
	(9) Na trh Prime Market může být na základě žádosti emitenta přeřazena také emise akcií, které jsou již přijaty k obchodování na trh Standard Market. I to této žádosti o přijetí rozhoduje výbor, ovšem již nedochází k přijetí dané emise akcií k obchodo...
	(10) Při dodržení všech ustanovení příslušných právních předpisů může výbor v případech hodných zvláštního zřetele a na základě žádosti emitenta, rozhodnout o udělení výjimky z jakéhokoli požadavku stanoveného těmito pravidly, pokud má za to, že tím n...
	(11) Burza oznámí základní informace o akciích přijatých k obchodování na trhu Prime Market ve Věstníku burzy před zahájením obchodování s těmito akciemi na trhu Prime Market.

	Článek 4
	Přijetí tranše
	(1) Pro jednotlivé tranše emise již obchodované na trhu Prime Market se vyžaduje žádost v rozsahu uvedeném v čl. 2 odst. 4 písm. a), body i), ii), iv), a písm. b) body i), v) těchto podmínek. Navýšení počtu akcií v obchodované emisi do výše objemu, kt...
	(2) Emitent není povinen předložit prospekt pro účely přijetí tranše emise akcií pokud:
	(a) tranše je tvořena akciemi, které za předchozích 12 měsíců představovaly méně než 20% celkového počtu akcií stejné třídy, již přijatých k obchodování na stejný regulovaný trh7F , a
	(b) emitent předloží potvrzení o této skutečnosti burze.

	Článek 5
	Prospekt
	(3) Prospekt musí být vyhotoven v jazyce, který je vyžadován příslušným právním předpisem8F , a v souladu s tímto zákonem uveřejněn nejpozději 1 den před přijetím k obchodování.
	(4) V případě, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky, může emitent uveřejnit místo prospektu souhrnný dokument obsahujících shrnutí prospektu a informace o tom, kde lze získat prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje uveřejněné emitentem.
	(5) Minimální náležitosti prospektu stanoví obecně závazný právní předpis.

	Článek 6
	Podmíněné obchodování
	(1) Emitent nebo pověřený člen burzy, který požádal nebo žádá o přijetí akcií k obchodování podle čl. 2, může požádat burzu o přijetí akcií k podmíněnému obchodování za následujících podmínek:
	a) jedná se o akcie, které ještě nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
	b) výbor rozhodl nebo do doby účinnosti podmíněného obchodování rozhodne o podmínečném přijetí  akcií k obchodování na trhu Prime Market,
	c) prospekt byl schválený příslušným orgánem dohledu (pokud tak vyžaduje zákon) a prospekt bude  uveřejněn nejpozději 1 den před přijetím akcií k podmíněnému obchodování.
	d) byly splněny další podmínky, které výbor stanovil pro tuto emisi.
	(2) O žádosti rozhoduje generální ředitel burzy. Parametry obchodování stanoví burza.
	(3) Podmíněné obchodování může začít nejdříve po splnění všech následujících podmínek:
	a) stanovení závěrečné upisovací ceny a celkového objemu upsané emise,
	b) stanovení parametrů obchodování burzou, a
	c) splnění odkládacích podmínek stanovených výborem.
	(4) Podmíněné obchodování končí poslední burzovní den před začátkem oficiálního obchodování. Délka podmíněného obchodování ale v žádném případě nemůže přesáhnout 10 burzovních dní. Pokud oficiální obchodování z jakéhokoli důvodu nelze zahájit v burzov...
	(5) S výhradou podmínek předchozího odstavce jsou obchody podmíněného obchodování garantovány ve smyslu burzovních pravidel upravujících garanci burzy za burzovní obchody. K vypořádání obchodů uzavřených v režimu podmíněného obchodování dojde nejdříve...

	Článek 7
	Povinnosti emitenta
	(1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě před zahájením obchodování, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v prospektu, nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení akcií, musí emi...
	(2) Emitent akcií nesmí při propagaci vydávání takovýchto akcií nebo při plnění jiné informační povinnosti používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání akcií, zejména nabízet výhody, jeji...
	(3) Emitent akcií přijatých na burzovní trh Prime Market je povinen zaslat burze prostřednictvím internetové aplikace www1.pse.cz:
	a) kalendář plnění informačních povinností, a to vždy před začátkem obchodování a poté vždy do 30 dnů od začátku účetního období na toto účetní období, minimálně však vždy před uveřejněním první informace z tohoto kalendáře. Kalendář je emitent povine...
	b) bez zbytečného odkladu předběžné hospodářské výsledky v rozsahu vybraných ukazatelů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo v rozsahu kompletní rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pokud je společnost vyhotovuje,
	c) výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu ve lhůtě do 4 měsíců po skončení každého účetního období,
	d) pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud má povinnost konsolidovanou pololetní zprávu sestavovat, a to ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců každého účetního období (konsolidovaná pololetní zpráva musí být vypracován...
	e) zprávu o úhradách placených státu do 6 měsíců po skončení daného účetního období, pokud má emitent povinnost tuto uveřejnit (§ 119a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu),
	f) bez zbytečného odkladu mezitímní zprávu či finanční údaje za první a třetí čtvrtletí daného účetního období, pokud je emitent vyhotovuje a uveřejňuje,
	g) prohlášení o přihlášení se ke kodexu správy a řízení společnosti, který emitent dodržuje, a to v podobě, v níž je předloženo ve výroční zprávě,
	h) během roku též informace o výsledcích svého hospodaření a komentáře o své finanční situaci podle požadavků výboru,
	i) bez zbytečného odkladu informace o svolání řádné nebo mimořádné valné hromady, výplatě dividend, vydání nových akcií, výkonu práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a výkonu upisovacího práva,
	j) bez zbytečného odkladu návrh rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního jmění,
	k) podíl vlastních akcií, nejpozději dva burzovní dny od jejich koupě nebo prodeje, pokud tyto akcie dosahují, přesahují nebo klesnou pod hranice podílu na hlasovacích právech emitenta, jenž jsou stanoveny § 122 zákona zák. č. 256/2004 Sb., o podnikán...
	l) bez zbytečného odkladu personální změny v představenstvu, dozorčí radě, vrcholném managementu,
	m) bez zbytečného odkladu zápisy z řádných a mimořádných valných hromad emitenta,
	n) bez zbytečného odkladu změny zápisu v obchodním rejstříku týkající se emitenta,
	o) bez zbytečného odkladu veškeré změny v právech vztahujících se k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu,
	p) bez zbytečného odkladu veškeré informace potřebné k ochraně investorů nebo zajištění hladkého fungování trhu (např. soudní a obchodní spory, nové patenty nebo licence, uzavření nebo zrušení nových smluv, změna auditora),
	q) bez zbytečného odkladu každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi, a to i v případě změny práv spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je ...
	r) informace o struktuře akcionářů, vždy po obdržení výpisu z registru akcionářů a s vyznačením osob jednajících ve shodě,
	s) bez zbytečného odkladu informace o majetkových účastech emitenta na podnikání jiných osob,
	t) bez zbytečného odkladu oznámení o rozhodnutí emitenta o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu včetně informace o tom, zda a kdy byl učiněn veřejný návrh smlouvy podle zákona9F  a úplné znění veřejného návrhu.
	(4) Emitent akcií přijatých k obchodování na trhu Prime Market je dále povinen podat žádost o přijetí k obchodování těch akcií, které nově vydává a které jsou stejného druhu, jako jím již vydané akcie na tento trh přijaté. A to v souladu s čl. 4 odst....
	(5) Emitent akcií přijatých k obchodování na burzovním trhu Prime Market je povinen zaslat burze podstatné změny, které nejsou veřejně známy a které se týkají finanční situace emitenta, změny v údajích uvedených v prospektu a dále jiné podstatné skute...
	(6) V případě rozhodnutí o rozdělení zisku či o poskytnutí zálohy na podíl na zisku (dividendu) je emitent akcií přijatých k obchodování na trhu Prime Market povinen zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datu...
	(7) V případě, že jsou akcie přijaty k obchodování rovněž na jiném regulovaném trhuje emitent povinen vždy zaslat burze bez zbytečného odkladu též všechny dokumenty, údaje a informace ve stejném rozsahu, jako jsou tyto dokumenty, údaje a informace uve...
	(8) Emitent může plnit informační povinnost rovněž pouze v anglickém nebo slovenském jazyce. Výbor může stanovit, jaké dokumenty, údaje a informace, jež bude emitent předkládat v anglickém nebo slovenském jazyce, mají být burze následně poskytnuty rov...
	(9) Burza zveřejní informace poskytnuté na základě plnění povinností emitentů.
	(10) Burza je v souladu s příslušnými právními předpisy povinna provádět specifickou kontrolní činností související s podezřením na manipulaci s trhem nebo zneužití vnitřních informací, případně za účelem zajištění transparentnosti trhu. Emitent je po...

	Článek 8
	Pozastavení obchodování s akcií a vyloučení akcií z obchodování
	(1) Generální ředitel může rozhodnout o pozastavení obchodování nebo vyloučení akcií z obchodování na trhu Prime Market, jestliže:
	a) došlo k zániku emitenta, zrušení emitenta s likvidací, nebo pokud bylo přijato rozhodnutí se stejným nebo podobným účinkem,
	b) emitent nebo emise přestaly splňovat podmínky stanovené obecně závaznými předpisy, burzovními pravidly11F , anebo Burzovní komorou12F ,
	c) z jiných mimořádných důvodů (např. rozhodnutí orgánu dohledu, provedení speciální operace).
	(2) V případě vydání rozhodnutí soudu o úpadku emitenta či rozhodnutí příslušného cizozemského orgánu se stejnými či obdobnými právními účinky na emitenta, generální ředitel pozastaví obchodování s akciemi emitenta na trhu Prime Market na nezbytně nut...
	(3) Současně s pozastavením obchodování podle předchozího odstavce generální ředitel vždy přeřadí akcie emitenta z trhu Prime Market na trh Standard. Dojde-li k pravomocnému zrušení rozhodnutí o úpadku emitenta nebo nabude-li právní moci rozhodnutí se...
	(4) Obchodování s akciemi bude ukončeno či pozastaveno v den stanovený v rozhodnutí o pozastavení obchodování s akciemi nebo o vyloučení akcií z obchodování.
	(5) Rozhodnutí o pozastavení obchodování s akciemi nebo o vyloučení akcií z obchodování na trhu Prime Market burza uveřejní v souladu s relevantními právními předpisy a rovněž ve Věstníku burzy, rozhodnutí i s odůvodněním je rovněž zasláno emitentovi ...
	(6) Pozastavení nebo vyloučení akcií z obchodování anebo přeřazení akcií na jiný trh činí generální ředitel formou rozhodnutí. Tato rozhodnutí může namísto generálního ředitele vydat i jeho zástupce.

	Článek 9
	Vyřazení akcií z obchodování
	(1) Generální ředitel vyřadí emisi akcií z obchodování na základě žádosti nebo oznámení emitenta, jestliže emitent splní podmínky stanovené v burzovních pravidlech a platných právních předpisech
	(2) Následující dokumenty jsou přílohou žádosti, pokud se emitent rozhodne vyřadit akcie z obchodování na regulovaném trhu13F :
	a) doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení z obchodování v souladu s obecně závaznými právními předpisy státu sídla emitenta,
	b) doklady prokazující, že tuzemský emitent akcií postupoval podle ustanovení § 333 zákona o obchodních korporacích, zejména že učinil veřejný návrh smlouvy, oznámil a uveřejnil jej a že akcie skutečně odkoupil,
	c) doklady prokazující, že emitent zahraničních akcií splnil obdobné povinnosti v souladu s právním řádem státu, kde má emitent sídlo,
	d) případné další dokumenty vyžadované zákonem.
	(3) Následující dokumenty budou přiloženy k žádosti nebo oznámení emitenta, pokud emitent rozhodl o přechodu akcií společnosti od menšinových akcionářů na hlavního akcionáře (tzv. squeeze-out):
	a) rozhodnutí oprávněné osoby o přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře, včetně informací o dni, kdy dojde k přechodu akcií na hlavního akcionáře,
	b) ostatní dokumenty, které může burza rozumně požadovat, aby mohla postupovat v souladu s platnými zákony (např. stanovisko uznávané mezinárodní právní společnosti o tom, že bylo rozhodnutí provedeno v souladu s platnými zákony).
	(4) Obchodování s akciemi bude ukončeno v den uvedený v rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování (dále jen „datum vyřazení“). Rozhodnutí o vyřazení musí uvádět datum vyřazení v souladu s platnými právními předpisy. V ostatních případech nesmí být dat...
	(5) Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování burza zveřejní ve Věstníku burzy a na webových stránkách burzy, zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta. Pro vyloučení veškerých pochybností, zveřejnění nebo doručení rozhodnutí emitentov...
	(6) Vyřazení akcií z obchodování činí generální ředitel formou rozhodnutí. Toto rozhodnutí může namísto generálního ředitele vydat i jeho zástupce.

	Článek 10
	Přeřazení na jiný burzovní trh
	(1) Emitent může požádat o přeřazení na jiný regulovaný trh burzy. Pro zachování informační kontinuity je emitent povinen po dobu 12 měsíců ode dne přestupu plnit informační povinnost stanovenou pro trh Prime Market, pokud výbor nestanoví jinak.
	(2) Pokud burza rozhodne v průběhu kalendářního roku o přeřazení emise akcií na trh Standard nebo jiný trh, nemá toto přeřazení vliv na povinnost emitenta zaplatit za tento kalendářní rok roční poplatek za obchodování a vypořádání akcií na trhu Prime ...

	Článek 11
	Sankce při neplnění povinností emitenta
	(1) Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené burzovními pravidly, může mu generální ředitel uložit i opakovaně některé z následujících sankcí:
	a) písemnou výtku,
	b) zveřejnění skutečnosti, že došlo k porušení informační povinnosti (ve Věstníku burzy, na webu burzy, v novinách anebo jinými prostředky),
	c) peněžité opatření až do výše 5 000 000,- Kč,
	i) za první porušení až 300 000,- Kč
	ii) za druhé porušení až 1 000 000,- Kč
	iii) za třetí porušení až 2 500 000,- Kč
	iv) za čtvrté porušení až 5 000 000,- Kč
	d) pozastavení obchodování s akciemi na dobu nezbytně nutnou k dosažení nápravy,
	e) vyloučení akcií z obchodování.
	(2) Emitentovi bude uložena přísnější sankce pouze v případě, že k dosažení účelu opatření nepostačuje sankce mírnější. Při udělování opatření se bude generální ředitel řídit zásadou přiměřenosti. Emitent vyhoví sankcím uloženým podle burzovních pravi...
	(3) Za jedno porušení lze uložit více druhů sankcí podle předchozího odstavce.
	(4) Uložením sankce není dotčeno plnění povinností emitenta dané burzovními pravidly.
	(5) Sankce lze uložit do šesti měsíců ode dne, kdy se generální ředitel dověděl o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy nastaly.

	Článek 12
	Postup při udělování sankcí
	Článek 13
	Odpovědnost
	Přijetím akcií k obchodování nepřebírá burza žádné závazky z těchto akcií ani neručí za jakékoli škody vzniklé v důsledku obchodování s těmito akciemi.
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