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Vážení klienti, 

děkujeme Vám, že obchodujete s XTB. 

Rádi bychom Vás informovali o některých aspektech Nařízení EMIR1. Toto nařízení nabývá účinnosti 

ve všech zemích EU a stanovuje určité ohlašovací a zúčtovací povinnosti pro účastníky finančních 

trhů, kteří obchodují s finančními deriváty. 

Jak už patrně víte, tak od 12. února 2014 budou účastníci trhu, kterých se EMIR týká, povinni 

předkládat denní zprávy o svých transakcích do Registru obchodních údajů. Podle EMIR jsou fyzické 

osoby, obchodující pro osobní účely, z ohlašovací povinnosti vyloučeny, avšak všechny ostatní 

subjekty, které nejsou fyzickými osobami, mohou spadat pod EMIR, a to bez ohledu na to, s jakou 

finanční institucí obchodují. 

XTB se aktivně připravuje na tyto ohlašovací požadavky a domníváme se, že nové ohlašovací 

povinnosti EMIR se mohou týkat i Vás2.  

Rádi bychom Vás informovali, že EMIR umožňuje delegovat ohlašovací povinnosti na protistranu, 

jako je XTB a v důsledku toho je nám potěšením Vám oznámit, že XTB může ohlašovat 

mimoburzovní transakce, které jste realizovali prostřednictvím XTB, Vaším jménem. Tato služba 

bude zdarma do určité úrovně ohlašovaných transakcí. 

Za účelem ohlašování obchodů, které jste realizovali prostřednictvím XTB, Vaším jménem, budeme 

od Vás požadovat, abyste nám poskytli Váš LEI (Legal Entity Identifier) kód.  

Pokud si přejete, aby XTB ohlašovala Vaším jménem, vyplňte prosím Žádost o delegování – EMIR 

týkající se služby delegování ohlašování transakcí, která je k dispozici na internetových stránkách 

XTB: 

http:/www.xtb.cz/obchodni-podminky/dulezite-informace-a-dokumenty  

Naskenovanou Žádost ve formátu PDF pošlete, prosím, na adresu emir@xtb.com. Pokud budete mít 

zájem, aby XTB ohlašovala Vaším jménem, bude potřebné poskytnout nám požadované informace 

včetně Vašeho LEI kódu nejpozději do 10. února 2014.  

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste dosud o LEI kód nepožádali, může trvat až 14 dní, než ho 

obdržíte v závislosti na tom, kde o něj požádáte. Subjekt, který Vám LEI kód doručí, si můžete 

vybrat sami, protože existuje několik emitentů LEI kódů, od kterých jej můžete získat jako např. 

http://www.cdcp.cz/index.php/cz/tiskove-centrum/novinky-a-tiskove-zpravy/206-centralni-depozitar-

bude-pridelovat-lei,http://www.kdpw.pl/en/business/LEI/Pages/default.aspx, 

http://www.lseg.com/LEI 

 

Kromě povinnosti hlášení EMIR, musí XTB posoudit zda jste:  

                                                      
1  Nařízení v oblasti infrastruktury evropského finančního trhu (European Market Infrastructure Regulation (EU)) č. 648/2012 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách (CCPs) a registrech 
obchodních údajů (TRs), které vstoupilo v platnost dne 16. srpna 2012 

2 * Pokud si nejste jisti, zda se Vás EMIR skutečně týká, měli byste vyhledat odborné právní poradenství 

http://www.xtb.cz/obchodni-podminky/dulezite-informace-a-dokumenty
mailto:emir@xtb.com
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/tiskove-centrum/novinky-a-tiskove-zpravy/206-centralni-depozitar-bude-pridelovat-lei
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/tiskove-centrum/novinky-a-tiskove-zpravy/206-centralni-depozitar-bude-pridelovat-lei
http://www.kdpw.pl/en/business/LEI/Pages/default.aspx
http://www.lseg.com/LEI
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1) Finanční protistrana 

2) Nefinanční protistrana Plus 

3) Nefinanční protistrana Minus 

Připravili jsme speciální formulář: Prohlášení – EMIR s vysvětlením, které můžete použít pro informování XTB. 

Formulář je umístěn na stránce XTB:  

http:/www.xtb.cz/obchodni-podminky/dulezite-informace-a-dokumenty  

Vezměte prosím na vědomí, že pokud posoudíte, že nejste finanční instituce a že nepřesahujete uvedené 

clearingové hodnoty, nemusíte odpovídat. XTB Vás rozpozná jako nefinanční podnik.  

S pozdravem,  

XTB 

http://www.xtb.cz/obchodni-podminky/dulezite-informace-a-dokumenty

