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PROHLÁŠENÍ EMIR 

 

Celý oficiální název Zákazníka, který není fyzickou 

osobou: 

 

Identifikační číslo osoby:  

Platný kód LEI:  

Jména a příjmení osob oprávněných zastupovat 

Zákazníka: 

 

Pozice osoby oprávněné zastupovat Zákazníka 

(vyplňte v případě právnických osob nebo 

organizačních jednotek): 

 

 

Prohlašuji, že v souladu s nařízením EMIR jsem (prosím označte v bodě 1. nebo 2.): 

1. Finanční protistrana (prosím označte pouze jednu z následujících možností): 

 

 investiční podnik s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2014/65/EU 

 úvěrová instituce s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2013/36/EU 

 životní pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2009/138/ES 

 subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 

(SKIPCP) a jejich správcovská společnost s povolením v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 

 instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2341/EU 

 alternativní investiční fond spravovaný správci alternativních investičních 

fondů s povolením nebo registrací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2011/61/EU 

 zajišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2009/138/ES 

 pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2009/138/ES 

 

2. Nefinanční protistrana (prosím označte podnikatelskou činnost v bodě 2.1 a pouze písmena (a) 

nebo (b) a v bodě 2.2 a pouze písmena (a) nebo (b) a v bodě 2. 3.): 

Kategorii uvádějí pouze nefinanční protistrany. Pokud nejste finanční protistranou, uveďte nejbližší typ 

podnikatelské činnosti. Vyberte prosím jedno odvětví, které nejlépe definuje Vaši podnikatelskou činnost.  

2.1. Vykonávám podnikatelskou činnost v následující kategorii:1 

 

 zemědělství, lesnictví a rybářství 

 
1 Výše uvedené kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v 
Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1893/2006. 
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 těžba a dobývání 

 výroba/zpracovatelský průmysl 

 dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 

 zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

 stavebnictví 

 velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

 doprava a skladování 

 ubytování, stravování a pohostinství 

 informační a komunikační činnosti 

 peněžnictví a pojišťovnictví 

 činnosti v oblasti nemovitostí 

 odborné, vědecké a technické činnosti 

 administrativní a podpůrné činnosti 

 veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

 vzdělávání 

 zdravotní a sociální péče 

 kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

 ostatní činnosti 

 činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené 

výrobky a služby pro vlastní potřebu 

 činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

 

2.2. Po označení podnikatelské činnosti uveďte, zda jste nefinanční protistrana 

„plus“ nebo nefinanční protistrana „minus“. 

Jako nefinanční protistrana označte „plus", pokud vaše celková průměrná pozice na konci měsíce překročí 

za posledních 12 měsíců některou z níže uvedených prahových hodnot, nebo jako nefinanční protistrana 

označte „minus", pokud jste pod prahovými hodnotami.    

 

Třídy aktiv Clearingové prahy 

Úvěrové derivátové smlouvy 1 miliarda EUR 

Akciové derivátové smlouvy 1 miliarda EUR 

Úrokové derivátové smlouvy 3 miliardy EUR 

Měnové derivátové smlouvy 3 miliardy EUR 

Komoditní derivátové smlouvy 3 miliardy EUR 

 

 

 (a) Přesáhl jsem clearingové prahové hodnoty (Nefinanční protistrana „plus”) 

  

 (b) Nepřesáhl jsem clearingové prahové hodnoty (Nefinanční protistrana „minus”): 

 

2.3. Dále uveďte, zda používáte OTC derivátové smlouvy za účelem ochrany proti 

obchodním rizikům přímo spojenými s vašimi obchodními činnostmi nebo 

korporátním financováním. 

 

 (a) ano 

  

 (b) ne 
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3. Prohlášení o splnění ohlašovací povinnosti vůči registru obchodních údajů samotnou 

nefinanční protistranou „mínus“ 

Pokud chcete sami plnit povinnost ohlašování registru obchodních údajů, zaškrtněte políčko níže: 

 Jako nefinanční protistrana „mínus“ sami splníme povinnost ohlašování do 

registru obchodních údajů v souladu s článkem 9 EMIR 

Pokud nefinanční protistrana splní povinnost oznamovat údaje registru obchodních údajů v souladu s 

článkem 9 nařízení EMIR, je nefinanční protistrana ze zákona odpovědná za oznámení podrobných 

informací o svých OTC derivátových smlouvách uzavřených s finančním poskytovatelem a zajištění jejich 

správnosti. 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem si vědom (a), že v případě jakékoliv změny výše uvedených údajů jsem povinen (a) je 

neprodleně aktualizovat opětovným předložením tohoto prohlášení. 

_________________________ 

Jméno a příjmení 

_______________________ 
Podpis, razítko 

_____________________________ 

Datum 

Osoba oprávněná zastupovat Zákazníka 
 

 

4. Žádost o delegování ohlašování transakcí EMIR 

Pokud jste finanční protistranou nebo nefinanční protistranou „plus", můžete zplnomocnit XTB S.A. (dále 

jen „XTB“), aby jménem Zákazníka ohlašovala transakce s derivátovými finančními instrumenty, které 

Zákazník uzavřel nebo plánuje uzavřít. Vyplněním tohoto bodu uzavíráte smlouvu s XTB ve smyslu 

Obchodních podmínek delegování služby hlášení transakcí na XTB S. A. Zákazníkem, který je finanční 

protistranou nebo nefinanční protistranou „plus“.  

Přijetím a odesláním této Žádosti tímto opravňuji XTB ohlašovat jménem Zákazníka transakce 

s derivátovými finančními instrumenty, které Zákazník uzavřel nebo plánuje uzavřít s XTB v souladu s 

podmínkami stanovenými XTB dle Obchodních podmínek delegování služby hlášení transakcí na XTB S.A. 

Zákazníkem, který je finanční protistranou nebo nefinanční protistranou „plus“, které jsou zveřejněny na 

Internetových stránkách XTB (dále jen „Podmínky“). Přijetím a odesláním tohoto formuláře žádosti tímto 

prohlašuji, že jsem se seznámil a akceptuji výše uvedené Podmínky. 

Dále prohlašuji, že pokud nebudu chtít, aby společnost XTB dále ohlašovala transakce jménem Zákazníka, 

budu o uvedeném informovat společnost XTB opětovným předložením této Žádosti. Souhlasím s tím, že 

v případě ukončení smlouvy se použije bod 11.2 výše uvedených Podmínek. 

_________________________ 

Jméno a příjmení 

_______________________ 
Podpis, razítko 

_____________________________ 

Datum 

Osoba oprávněná zastupovat Zákazníka 
 

 


