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VYHLÁSENIE EMIR 

 

Celý oficiálny názov Zákazníka, ktorý nie je 
fyzickou  osobou: 

 

Identifikačné číslo osoby: 
 

 

Platný LEI kód:  

Mená a priezviská osôb oprávnených zastupovať 
Zákazníka: 

 

Pozícia osoby oprávnenej zastupovať Zákazníka 
(vyplňte v prípade právnických osôb alebo 
organizačných jednotiek): 

 

 

Vyhlasujem, že v súlade s nariadením EMIR som (prosím, označte v bode 1. alebo 2.): 

1. Finančná protistrana (prosím, označte iba jednu z nasledujúcich možností): 

 
 investičný podnik s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu  

a Rady 2014/65/EU  

 úverová inštitúcia s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu  

a Rady 2013/36/EU 

 životná poisťovňa s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/138/ES 

 subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)  

a ich správcovská spoločnosť s povolením v súlade so smernicou  

Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES 

 inštitúcie zamestnaneckého penzijného poistenia v zmysle čl. 6 písm. a) 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES 

 alternatívny investičný fond spravovaný správcami alternatívnych investičných 

fondov s povolením alebo registráciou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/61/EU 

 zaisťovňa s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES 

 poisťovňa s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES 

 
2. Nefinančná protistrana (prosím, označte podnikateľskú činnosť v bode 2.1 a iba písmena (a) alebo 

(b) v bode 2.2 a iba písmená (a) alebo (b) a v bode 2.3.): 

 

Kategóriu uvádzajú len nefinančné protistrany. Ak nie ste finančnou protistranou, uveďte jeden typ 

podnikateľskej činnosti. Vyberte prosím jedno odvetvie, ktoré najlepšie definuje Vašu podnikateľskú 

činnosť.  

 

2.1. Vykonávam podnikateľskú činnosť v nasledujúcej kategórií1 

 
1 Vyššie uvedené kategórie zodpovedajú hlavným oddielom štatistickej klasifikácie ekonomických činností 

v Európskom spoločenstve (NACE), ako je vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1893/2006. 
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 poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov 

 ťažba a dobývanie 

 priemyselná výroba 

 dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 

 dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 

 stavebníctvo 

 veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

 doprava a skladovanie 

 ubytovanie a stravovacie služby 

 informácie a komunikácia 

 finančné a poisťovacie činnosti 

 činnosti v oblasti nehnuteľností 

 odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 

 administratívne a podporné služby 

 verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 

 vzdelávanie 

 zdravotníctvo a sociálna pomoc  

 umenie, zábava a rekreácia 

 ostatné činnosti 

 činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach 

produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 

 činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 

 

 

2.2. Po označení podnikateľskej činnosti uveďte, či ste nefinančná protistrana „plus“ 

alebo nefinančná protistrana „mínus“. 

Ako nefinančná protistrana označte "plus", ak Vaša celková priemerná pozícia na konci mesiaca prekročí 

za posledných 12 mesiacov niektorú z nižšie uvedených prahových hodnôt, alebo ako nefinančná 

protistrana označte "mínus", ak ste pod prahovými hodnotami. 

Triedy aktív Clearingové prahy 

Úverové derivátové zmluvy 1 miliarda EUR 

Akciové derivátové zmluvy 1 miliarda EUR 

Úrokové derivátové zmluvy 3 miliardy EUR 

Menové derivátové zmluvy 3 miliardy EUR 

Komoditné derivátové zmluvy 3 miliardy EUR 

 

 

 (a) Presiahol som clearingové prahové hodnoty (Nefinančná protistrana „plus”) 

  
 (b) Nepresiahol som clearingové prahové hodnoty (Nefinančná protistrana  „mínus”): 

 

2.3. Ďalej uveďte, či používate OTC derivátové zmluvy za účelom ochrany proti 

obchodným rizikám priamo spojenými s vašimi obchodnými aktivitami alebo 

korporátnym financovaním. 
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 (a) áno 

  
 (b) nie 

 

3. Vyhlásenie o splnení povinnosti ohlasovania údajov archívom obchodných údajov 

samotnou nefinančnou protistranou „mínus“. 

Ak chcete sami plniť povinnosť ohlasovania údajov archívom obchodných údajov, zaškrtnite políčko 
nižšie: 
 

  Ako nefinančná protistrana „mínus“ sami splníme povinnosť ohlasovania údajov 

archívom obchodných údajov v súlade s článkom 9 EMIR  

Ak nefinančná protistrana splní povinnosť oznamovať údaje archívoch obchodných údajov v súlade s 

článkom 9 nariadenia EMIR, je nefinančná protistrana zo zákona zodpovedná za oznámenie podrobných 

informácií o svojich OTC derivátovýchch zmluvách uzatvorených s finančným poskytovateľom a 

zabezpečenie ich správnosti. 

Vyhlasujem, že som si vedomý (á), že v prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov som povinný 

ich bezodkladne aktualizovať opätovným predložením tohto vyhlásenia. 

_________________________ 
Meno a priezvisko 

_______________________ 
Podpis, pečiatka 

_____________________________ 
Dátum 

Osoba oprávnená zastupovať Zákazníka 

 
4. Žiadosť o delegovanie ohlasovania transakcií EMIR 

Ak ste finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou „plus“, môžete splnomocniť XTB S.A. (ďalej 

len „XTB“), aby v mene Zákazníka ohlasovala transakcie s derivátovými finančnými inštrumentmi, ktoré 

Zákazník uzavrel alebo plánuje uzavrieť. Vyplnením tohto bodu uzatvárate zmluvu s XTB v zmysle 

Obchodných podmienok delegovania služby hlásenia transakcií na XTB S.A. Zákazníkom, ktorý je finančnou 

protistranou alebo nefinančnou protistranou „plus. 

Prijatím a odoslaním tejto Žiadosti týmto oprávňujem XTB ohlasovať v mene Zákazníka transakcie s 

derivátovými finančnými inštrumentmi, ktoré Zákazník uzavrel alebo plánuje uzavrieť s XTB v súlade s 

podmienkami stanovenými v XTB podľa Obchodných podmienok delegovania služby hlásenia transakcií  

Zákazníkom, ktorým je finančnou protistranou alebo nefinančnou protistranou „plus“, ktoré sú zverejnené 

na Internetových stránkach XTB (ďalej len „Podmienky“. Prijatím a odoslaním tohto formulára žiadosti 

týmto vyhlasujem, že som sa oboznámil a akceptujem vyššie uvedené Podmienky. 

Ďalej vyhlasujem, že ak nebudem chcieť, aby spoločnosť XTB ďalej ohlasovala transakcie v mene 

Zákazníka, budem o uvedenom informovať spoločnosť XTB opätovným predložením tejto Žiadosti. 

Súhlasím s tým, že  v prípade ukončenia zmluvy sa použije bod 11.2 vyššie uvedených Podmienok. 

 

_________________________ 
Meno a priezvisko 

_______________________ 
Podpis, pečiatka 

_____________________________ 
Dátum 

 

Osoba oprávnená zastupovať Zákazníka 


