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ŽÁDOST 

Delegování ohlašovací služby EMIR1 
  
 

Podepsáním tohoto dokumentu klient a Admiral Markets UK Ltd. (“Admiral Markets”) souhlasí, že Admiral Markets bude jménem 

klienta ohlašovat transakce derivátových finančních instrumentů, které klient vykonal nebo zamýšlí vykonat u Admiral Markets v 

souladu s Obchodními podmínkami pro delegování ohlašovací služby EMIR. 

 

 

ÚDAJE O KLIENTOVI 

Název společnosti:  

Číslo obchodního účtu(ů): 
 

 

(pre) LEI kód: 
 

 

ÚDAJE O ZÁSTUPCI KLIENTA 

Jméno a příjmení:  

Zastoupení: ☐ Stanovy       ☐ Plná moc          ☐ Jiné:  

KLIENT ADMIRAL MARKETS UK Ltd. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 “EMIR” je nařízení (EU) č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 4. července 2012 pro OTC deriváty, hlavní protistrany a obchodní 

depozitáře. 
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Podpis klienta: _______________________________ 

ADMIRAL MARKETS UK Ltd 

Obchodní podmínky delegování ohlašovací služby EMIR2  
 
Vezměte prosím na vědomí následující:  

 

 Klient uzavřel Dohodu o založení účtu (pro právnické osoby) u Admiral Markets UK Ltd. (“Admiral Markets”), na 

základě které klient vstoupil nebo zamýšlí vstoupit do derivátových transakcí (“transakce”) u Admiral Markets; 

 

 Počínaje 12. únorem 2014 (“datum zahájení ohlašování”), v souladu s bodem 9 EMIRu, klient a Admiral Markets jsou 

povinni ohlásit údaje o transakcích (a jakoukoliv změnu nebo zrušení) obchodnímu depozitáři hlášeným pod EMIRem; 

 

 Dle bodu 9(1) EMIRu, strana transakce může delegovat povinnosti odesláním transakčních údajů druhé straně 

transakce; 

 

  

Admiral Markets stanovila následující Obchodní podmínky pro delegování ohlašovací služby (“podmínky”):  

 

1. JMENOVÁNÍ  

 

1.1. Odesláním podepsané žádosti  Admiral Markets klient deleguje Admiral Markets, aby ohlašovala transakce jménem 

klienta (jak je popsáno níže v bodě 2) v souladu s těmito podmínkami a Admiral Markets přijme takové jmenování 

(“ohlašovací služba”).  

 

1.2. Admiral Markets nebude odpovědná za ohlašování relevantních transakcí3 klienta, dokud klient nesplní nezbytná 

kritéria stanovená v těchto podmínkách.  

  

2. OHLAŠOVACÍ SLUŽBA  

 

2.1. V rámci ohlašovací služby musí Admiral Markets odeslat zprávu o transakci relevantnímu obchodnímu4 pokud se 

jedná o relevantní transakci (“zpráva o transakci”).  

 

2.2. Admiral Markets se může rozhodnout neodeslat zprávu o transakci, jestliže dojde k závěru, že nemá dostatečné 

informace tak učinit.  

 

2.3. Admiral Markets vynaloží přiměřené úsilí k přípravě zpráv o transakcích a klient poskytne Admiral Markets nezbytné 

údaje o protistraně5 klienta (jak je pospáno níže v bodě 4).  

 

2.4. Admiral Markets může dle těchto podmínek delegovat jakékoliv povinnosti dceřiné společnosti, pobočce, 

přidruženému subjektu nebo jiné třetí straně a klient opravňuje Admiral Markets k této činnosti.  

 

2.5. Nic v těchto podmínkách nesmí omezit právo Admiral Markets ohlásit údaje o transakcích, které musí být dle EMIRu 

ohlášeny relevantnímu obchodnímu depozitáři jménem Admiral Markets.  

  

 

 

 

 

3. TERMÍNY OHLAŠOVÁNÍ 

 

                                                             
2  “EMIR” je nařízení (EU) č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 4. července 2012 pro OTC deriváty, hlavní protistrany a obchodní 

depozitáře.  
3  “Relevantní transakce” je historická a potenciální transakce, které jsou uzavřené mezi klientem a Admiral Markets, a které musí být 

nahlášeny obchodnímu depozitáři v souladu s bodem 9 EMIRu.  
4 “Relevantní obchodní depozitář” znamená Depository Trust & Clearing Corporation (“DTCC”) – obchodní depozitář vybraný Admiral 

Markets. 
5 “Údaje o protistraně klienta” jsou informace požadované po klientovi, aby bylo možné dokončit tabulku 1 ohlašování ITS (údaje o 

protistraně).  
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Podpis klienta: _______________________________ 

3.1. S ohledem na to, že klient musí doručit Admiral Markets podepsanou žádost, LEI kód a další nezbytné informace, 

včetně údajů o protistraně klienta, termíny pro ohlašování (“termíny ohlašování”) jsou následující:  

 relevantní transakce, které byly provedeny buď (i) po 16. srpnu 2012, a které zůstaly otevřené v datum 

zahájení ohlašování nebo (ii) po datu zahájení ohlašování do konce pracovního dne následujícího po 

uzavření, změně nebo zrušení smlouvy;  

 relevantní transakce, které byly nevyřízené 16. srpna 2012 a zůstaly otevřené k datu zahájení ohlašování, 

během 90 (devadesáti) dnů od data zahájení ohlašování;  

 relevantní transakce (i) provedené před 16. srpnem 2012, které byly stále otevřené 16. srpna, nebo (ii) byly 

provedeny 16. srpna 2012, tyto relevantní transakce vypršely před datem zahájení ohlašování, během 3 (tří) 

let od data zahájení ohlašování.  

 

3.2. Admiral Markets může změnit termíny ohlašování okamžitě zveřejněním upravené verze těchto podmínek, v případě, 

že je EMIR FAQ6 nebo platná legislativa upravena. V takovém případě je bod 9.1 těchto podmínek neplatný.  

 

4. ÚDAJE O PROTISTRANĚ KLIENTA 

 

4.1. Klient souhlasí s tím, že předá Admiral Markets údaje o protistraně klienta a poskytne tak Admiral Markets všechny 

informace, které si Admiral Markets vyžádá, aby mohla dokončit relevantní pole v tabulce 1 ohlašování ITS7. Admiral 

Markets také může získat údaje o protistraně klienta z obchodních platforem Admiral Markets. 

 

4.2. Je zodpovědností klienta zajistit všechny relevantní údaje pro Admiral Markets včas, chce-li  klient ohlašování 

relevantních transakcí začít v datum zahájení ohlašování v souladu s relevantním termínem ohlašování.  

  

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ 

 

5.1. Jakmile klient odešle Admiral Markets podepsanou žádost, klient souhlasí s tím, že Admiral Markets bude předkládat 

údaje o protistraně klienta spojené s jakoukoliv relevantní transakcí:  

 právnickému nebo dozorčímu orgánu, který je oprávněn požadovat takové zveřejnění;  

 registrovanému a uznávanému obchodnímu depozitáři vybraného Admiral Markets; 

 jakékoliv dceřiné společnosti, pobočce nebo přidruženému subjektu;  

 jakékoliv třetí osobě nebo subjektu, který poskytuje služby Admiral Markets.  

 

6. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ 

 

6.1. Admiral Markets není odpovědná za jakoukoliv ztrátu, náklady, sazbu, poplatek, výdaje, škodu nebo závazek, včetně 

vyloučení pochybnosti, jakékoliv regulační penále pokutu, ztrátu zisku, příjmy, podnikání (ať už přímé nebo nepřímé) 

vyplývající z jakéhokoliv jednání nebo opomenutí uskutečněné v souvislosti s těmito podmínkami, jiné než v rozsahu 

vyplývajícím přímo z hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání. 

 

6.2. Admiral Markets nemá žádnou povinnost a nepřijímá žádnou odpovědnost za ověření platnosti nebo přesnosti údajů, 

které klient poskytne Admiral Markets, a na jejichž základě musí být vytvořena každá zpráva o transakci.  

 

6.3. Admiral Markets neposkytuje žádné poradenské služby klientovi v souvislosti s těmito podmínkami.  

 

6.4. V souladu s těmito podmínkami nese Admiral Markets odpovědnost pouze za klienta. Admiral Markets není 

odpovědná za jakoukoliv ztrátu vzniklou jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím relevantního obchodního depozitáře. 

Celková odpovědnost Admiral Markets vůči klientovi v souvislosti s těmito podmínkami je omezena na EUR 1000 

(jeden tisíc eur) za kalendářní rok. 

 

6.5. Klient je po celou dobu odpovědný za dodržení povinností vzniklých z bodu 9 EMIRu. Klient musí uhradit Admiral 

Markets jakoukoliv ztrátu, náklady, výdaje nebo závazky vzniklé nebo udělené proti Admiral Markets v souvislosti s 

poskytováním ohlašovací služby klientovi na základě těchto podmínek.  

 

7. PŘERUŠENÍ OHLAŠOVÁNÍ  

 

                                                             
6 “EMIR FAQs” jsou nejaktuálnější otázky a odpovědi týkající se EMIRu zveřejněné European Securities Markets Authority (“ESMA”).  
7  “Ohlašování ITS” znamená European Commission’s Implementing Regulation (EU) No 1247/2012.  
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Podpis klienta: _______________________________ 

7.1. Jestliže se Admiral Markets dozví o případu jakéhokoliv přerušení schopnosti Admiral Markets předložit zprávu o 

transakci (“přerušení”) Admiral Markets vynaloží veškeré úsilí k vyřešení takového přerušení a Admiral Markets může 

přestat předkládat zprávy o transakci, zatímco takové přerušení existuje.  

  

8. POPLATKY  

 

8.1. Admiral Markets neúčtuje klientovi komisi nebo poplatek za poskytování ohlašovacích služeb. Klient bere na vědomí, 

že tato podmínka může být v budoucnu předmětem změny v souladu s postupem stanoveným v bodě 9 a že v 

takovém případě je platná jakákoliv komise nebo poplatek za ohlašovací službu uvedena v Poplatcích Admiral 

Markets.  

 

9. ZMĚNA, UKONČENÍ A PŘEVOD PRÁV 

 

9.1. Tyto podmínky mohou být pozměněny Admiral Markets, pokud to vyžadují změny v požadavcích na ohlašování, 

systémy nebo procesy, platná legislativa nebo z jakéhokoliv podobného důvodu. Admiral Markets musí upozornit 

klienta 7 (sedm) dní předem o jakékoliv změně emailem nebo prostřednictvím webové stránky Admiral Markets. 

 

9.2. Admiral Markets může ukončit poskytování ohlašovací služby kdykoliv, klient musí obdržet písemné upozornění 1 

(jeden) měsíc dopředu. Klient může kdykoliv zrušit jmenování stanovené v bodě 1 tak, že Admiral Markets upozorní v 

písemné podobě a to minimálně 5 (pět) pracovních dní předem.  

 

9.3. Admiral Markets může ihned ukončit poskytování ohlašovací služby klientovi: 

 v případě trvalé platební neschopnosti klienta nebo zahájení konkurzního řízení vůči klientovi;  

 jestliže dle Admiral Markets klient výrazně porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek nebo 

jakékoliv další dohody mezi klientem a Admiral Markets nebo jakákoliv pravidla, nařízení dozorčího orgánu 

nebo rozhodné právo podstatné pro schopnost klienta plnit závazky dle těchto podmínek.  

  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

10.1. Admiral Markets i klient ručí za to, že se budou řídit těmito podmínkami a plnit své povinnosti.  

 

10.2. V případě, že je zde rozpor nebo nesrovnalost mezi podmínkami a podmínkami jakékoliv další dohody mezi klientem a 

Admiral Markets, body stanovené v těchto podmínkách nahradí jinou dohodu a mají přednost před relevantními 

podmínkami jiné dohody, ledaže se Admiral Markets a klient dohodli jinak písemně.  

 

10.3. Všechny spory nebo situace, které nejsou pokryty těmito obchodními podmínkami, budou řešeny v souladu s Řešením 

reklamací klienta Admiral Markets. 

 

10.4. V případě, že byly podmínky prezentovány klientovi v jiném jazyce, než anglickém a v případě, že se objeví jakákoliv 

nesrovnalost mezi anglickou verzí a verzí podmínek v jiném jazyce, anglická verze dostupná na webové stránce 

Admiral Markets má větší váhu.  

 

10.5. Tyto podmínky se řídí právními předpisy Velké Británie a podléhají výhradně jurisdikci britských soudů.  

 

 

 

 


