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V současné době jsou zavedena evropská 
pravidla regulující obchodování s deriváty 
na základě Nařízení EMIR. Tento dokument 
shrnuje některé povinnosti, které mají 
smluvní strany derivátových obchodů 
podléhajících Nařízení EMIR, a vymezuje 
klíčové aspekty, které by měl zákazník 
Western Union International Bank 
GmbH podnikající v České republice 
prostřednictvím pobočky Western Union 
International Bank GmbH, organizační 
složka (“WUIB”) provést  pro  přechod do 
režimu dle Nařízení EMIR.1  

1 Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a nepředstavuje právní poradenství. Uvádí zjednodušený přehled aplikace 
Nařízení EMIR a nezabývá se detaily žádné z jednotlivých povinností stanovených Nařízením EMIR. WUIB nepřebírá za informace 
poskytnuté v tomto dokumentu žádnou odpovědnost vůči žádné osobě. Více informací o záležitostech, které jsou uvedeny v tomto 
dokumentu, můžete nalézt na stránkách Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA): http://www.esma.europa.eu/page/post-
trading. Abyste plně porozuměli dopadům Nařízení EMIR na Vaši obchodní činnost, důrazně Vám doporučujeme obrátit se 
na právního poradce. 
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JAKÉ BYLY DŮVODY VZNIKU NAŘÍZENÍ EMIR?

V září 2009, země G20 převzaly mezinárodní závazek zabývat se riziky souvisejícími s trhem OTC (“over-
the-counter”) derivátů. V důsledku toho nabylo dne 16. září 2012 platnosti nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů (v angličtině běžně známé jako „European Market Infrastructure Regulation“ nebo 
„EMIR“). Požadavky Nařízení EMIR se staly účinnými postupně. 

JAKÉ JSOU POŽADAVKY NAŘÍZENÍ EMIR?

Hlavní požadavky Nařízení EMIR, které se uplatní vůči účastníkům trhu s deriváty, jsou:

• Zmírňování rizika: pravidla pro „zmírňování rizika“ se uplatní na OTC deriváty, jejichž clearing není 
prováděn centrálně, včetně požadavků na včasné potvrzení, srovnávání (rekonciliace) portfolií, řešení 
sporů a povinnost oznamování marží; 

• Oznamování: oznamování OTC derivátů registrům obchodních údajů;

• Vedení záznamů: některé záznamy je třeba ve vztahu k derivátům uchovávat; a

• Clearing: některé OTC deriváty musí být clearovány prostřednictvím autorizované ústřední protistrany („ÚP“).

Další informace k jednotlivým požadavkům uvádíme níže. 

NA KOHO NAŘÍZENÍ EMIR DOPADÁ?

Dopad Nařízení EMIR není omezen na regulované subjekty. V podstatě EMIR dopadá na jakýkoli subjekt 
usazený v Evropské Unii, který uzavřel derivátový obchod. Za určitých okolností také dopadá i na subjekty 
usazené mimo Evropskou Unii. Dopadá na WUIB a domníváme se, že dopadá i na klienty, kteří uzavírají 
OTC derivátové obchody s WUIB. 

NA JAKÉ PRODUKTY NAŘÍZENÍ EMIR DOPADÁ? 

Nařízení EMIR dopadá na deriváty (měnových forwardů, opcí a budoucích plateb). Takové transakce mohou 
být uzavřeny podle Všeobecných obchodních podmínek WUIB. Vezměte, prosím, v úvahu, že spotové 
měnové transakce nepodléhají Nařízení EMIR. 

OBECNÉ INFORMACE



KLASIFIKACE SMLUVNÍCH 
STRAN PODLE NAŘÍZENÍ EMIR 

Existují dvě hlavní kategorie smluvních stran pro účely Nařízení EMIR, jedná se 
o finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany.   

Finanční smluvní strana („FSS“): FSS zahrnuje úvěrové instituce, obchodníky 
s cennými papíry/investiční podniky a pojišťovny/zajišťovny. WUIB je FSS.  

Nefinanční smluvní strana („NFSS“): NFSS jsou podniky usazené v Evropské 
Unii, které nespadají do kategorie FSS. Existují dvě hlavní kategorie NFSS, jedná se 
o NFSS, jejichž průměrné objemy OTC derivátových obchodů v určitém časovém 
období překračují clearingový práh Nařízení EMIR („NFSS+“), a NFSS, jejichž objemy 
OTC derivátových obchodů jsou dostatečně nízké, aby na clearingový práh nedosáhly 
(„NFSS-“). (Pro bližší informace viz níže). 

JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PROTISTRAN PRO 
ÚČELY NAŘÍZENÍ EMIR? 
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NFSS+ je NFSS, jehož pozice v OTC derivátech (vyjma veškerých hedgingových pozic, jejichž vyloučení 
Nařízení EMIR dovoluje) po určitou dobu překračuje clearingový práh, jak je specifikován níže.

NFSS- je jakákoliv jiná NFSS. 

Clearingový práh se liší v závislosti na kategorii OTC derivátů a vypočítává se na základě celkové hrubé 
jmenovité hodnoty OTC derivátů uzavřených NFSS, jak je uvedeno níže. Jakmile NFSS překročí některou 
z těchto prahových hodnot, musí to okamžitě oznámit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy 
(„ESMA“) a svému národnímu regulátorovi. Pokud NFSS překročí některou z těchto prahových hodnot, na 
základě průměrné rolující pozice, po dobu 30 pracovních dní, taková NFSS se stane NFSS+ a uplatní se na 
ni rozšířené povinnosti podle Nařízení EMIR. 

Práh je posuzován na celoskupinovém základě všech nefinančních subjektů v rámci celé skupiny NFSS a ne 
posouzením jednotlivých subjektů. Proto NFSS musí vypočítat celkovou hrubou jmenovitou hodnotu OTC 
derivátů uzavřených všemi subjekty ve skupině (pokud tyto subjekty představují NFSS nebo by byly jako 
NFSS posouzeny v případě jejich usazení v Evropské Unii). Tato celková částka hrubé jmenovité hodnoty 
v rámci skupiny NFSS (vyjma veškerých hedgingových pozic, jejichž vyloučení Nařízení EMIR dovoluje) 
rozhodne o tom, zda NFSS bude nad nebo pod clearingovým prahem.  

V případě měnových forwardů a budoucích plateb tento práh (hrubá jmenovitá hodnota uzavřených OTC 
derivátů) činí 3 miliardy EUR. 

Výpočet clearingových prahů je složitý a měl by být důkladně zvážen. V případě, že si nejste jisti svým 
statusem podle Nařízení EMIR, doporučujeme obrátit se na právního poradce.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NFSS+ A NFSS-?
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PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ ROZLIŠOVAT MEZI NFSS+ A NFSS-? 

Být správně klasifikován podle Nařízení EMIR je důležité, protože to rozhoduje o uplatnění požadavků 
Nařízení EMIR a jejich rozsahu. Například, určité požadavky jsou stanoveny pouze pro NFSS+, jako třeba 
požadavek provádět clearing OTC derivátů, u kterých bylo povinnosti clearingu stanovena, požadavek denně 
oceňovat transakce podle tržní hodnoty nebo podle modelu a požadavek držet povinnou část kolaterálu 
vztahující se na nevypořádané OTC deriváty. Pro NFSS+ jsou navíc lhůty pro včasné potvrzení kratší 
a požadavky na srovnávání portfolia častější.     
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POVINNOSTI PODLE NAŘÍZENÍ EMIR2

CO ZNAMENÁ POVINNOST VÉST ZÁZNAMY?

Všechny smluvní strany jsou povinny vést záznamy o jakémkoli derivátu, který uzavřely (ať se jedná o OTC 
derivát nebo derivát obchodovaný na regulovaném trhu), a o jakýchkoli jeho změnách po dobu 5 let po 
ukončení derivátu. Tato povinnost je již účinná. 

CO ZNAMENÁ POVINNOST OZNAMOVAT TRANSAKCE?

Všechny NFSS musí hlásit detaily jakéhokoli derivátu (OTC nebo obchodovaném na regulovaném trhu) 
registrovanému nebo uznanému registru obchodních údajů nejpozději v pracovní den, který následuje 
po uzavření, změně nebo ukončení derivátu. Ačkoliv oznamování může být učiněno jednou ze smluvních 
stran transakce (nebo třetí stranou ustanovenou za tímto účelem) je důležité vzít v úvahu, že oznamování 
zůstává právní povinností obou smluvních stran transakce, bez ohledu na to, zda jejím plněním pověřily 
druhou stranu. 

Tento požadavek nabyl účinnosti dne  12. února 2014. WUIB zahrnula tyto podmínky ve svých všeobecných 
obchodních podmínkách vztahující se k derivátovým smlouvám, na základě kterých WUIB bude vaším 
jménem oznamovat derivátové smlouvy, které uzavíráte s WUIB, do registru obchodních údajů. 

2 Toto není vyčerpávající přehled požadavků, které se u Vás podle Nařízení EMIR uplatní, např: nezahrnuje požadavek na přeceňování 
vůči trhu tzv. „mark-to-market“ / modelu nebo požadavek na kompresi portfolia, na který byste mohli podléhat. Pro ucelenou analýzu 
dopadů Nařízení EMIR Vám doporučujeme obrátit se na právní poradce.
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CO ZNAMENAJÍ PRAVIDLA PRO ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIK 
PRO NEVYPOŘÁDANÉ OTC DERIVÁTY?

Pravidla na zmírňování rizik se vztahují na smluvní strany, které uzavřely nebo uzavírají 
OTC derivát, a jsou následující:

Požadavky na včasné potvrzení

Srovnávání  (rekonciliace) portfolií  

Řešení sporů 

Povinné maržové požadavky
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Lhůty pro včasné potvrzení*

Měnové forwardy (včetně budoucích plateb), Opce

FSS a NFSS+
T+2 do 31. srpna 2014 a 
T+1 následně

NSS-
T+4 do 31. srpna 2014 a 
T+2 následně 

Abychom vyhověli krátkým lhůtám pro včasné potvrzení podle Nařízení EMIR, WUIB vypracovala 
dodatek k všeobecným obchodním podmínkám, který upravuje postup pro potvrzování OTC derivátů 
uzavřených mezi Vámi a WUIB. Prosím, ujistěte se z tohoto důvodu, že máte zavedeny takové procesy 
a opatření, která Vám umožní kontrolovat potvrzení zasílaná Vám WUIB, co nejdříve to bude možné.  

WUIB jako FSS, musí mít zavedeny procesy pro hlášení OTC derivátů, které nejsou potvrzené ve lhůtách 
uvedených výše, svému národnímu regulátorovi. 

Požadavky na včasné potvrzení

FSS a NFSS musí potvrzovat OTC derivátové obchody ve stanovených lhůtách. Vezměte, prosím, v 
úvahu, že „potvrzení“ v tomto kontextu představuje dokumentaci souhlasu smluvních stran se všemi 
podmínkami OTC derivátu. „Potvrzení“, která bychom Vám běžně písemně nebo emailem zasílali za 
účelem potvrzení podmínek příslušného OTC derivátu podle Všeobecných obchodních podmínek 
WUIB, by měly být pro tyto účely dostatečné. Příslušné lhůty uvádíme níže.   

* kdy „T“ představuje datum uzavření OTC derivátu  
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Řešení sporů

Nařízení EMIR požaduje, aby smluvní strany uzavírající OTC derivát odsouhlasily postupy identifikace, 
zaznamenávání, sledování a řešení sporů souvisejících s OTC deriváty (včetně sporů vznikajících ze 
srovnávání portfolií, jek bylo uvedeno výše). 

Postupy pro řešení sporů je platné od 15. září 2013 a proto WUIB aktualizovala Všeobecné obchodní 
podmínky, které stanovují postup řešení sporů, který se uplatní mezi WUIB a jejími zákazníky.  

WUIB jako FSS, musí hlásit některé nevyřešené spory svému národnímu regulátorovi. 

Srovnávání  (rekonciliace) portfolií  

Nařízení EMIR požaduje, aby si smluvní strany před uzavřením OTC derivátu odsouhlasily ujednání, 
na jejichž základě bude docházet ke srovnávání (rekonciliaci) portfolií. Srovnávání portfolií umožňuje 
smluvním stranám přezkoumat portfolio vzájemných obchodů, aby se ujistily, že jejich záznamy si 
odpovídají a detaily každého obchodu jsou náležitě zaznamenány. Účelem je identifikovat jakékoli 
nesrovnalosti v podstatných podmínkách OTC derivátu v počáteční fázi.  

Srovnávání portfolií by mělo zahrnovat klíčové obchodní podmínky a ocenění přiřazené příslušnému OTC 
derivátu. Četnost provádění srovnávání portfolií závisí na objemu portfolia a klasifikaci podle Nařízení 
EMIR. Například NFSS- se 100 nebo méně nevypořádanými OTC deriváty s WUIB musí provádět 
srovnávání portfolií pouze jednou ročně.  

Vzhledem k tomu, že procesy srovnávání portfolií byly zavedeny dne 15. září 2013, WUIB vypracovala 
podmínky v rámci Všeobecných obchodních podmínek, které stanovují podmínky srovnávání, které se 
uplatní mezi WUIB a jejími zákazníky. Jakékoli nesrovnalosti identifikované v rámci procesu srovnávání 
mohou vést k zahájení postupu řešení sporů (viz. níže). 
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CO ZNAMENÁ POVINNOST CLEARINGU?

Některé OTC deriváty mohou podle Nařízení EMIR v budoucnu podléhat „povinnosti clearingu“ podle 
EU komise.

Neočákáváme, že deriváty, s nimiž obchodujete s WUIB, budou mezi těmito třídami derivátů, které jsou 
v současné době předmětem povinného zúčtování prostřednictvím ÚP. 

Pokud bude ve vztahu k OTC derivátům obchodovaným mezi Vámi a WUIB stanovena povinnost clearingu 
(nebo se to bude zdát pravděpodobné), WUIB má v úmyslu Vás v takovém okamžiku kontaktovat, aby Vám 
vysvětlila proces pro rozhodování, zda takový derivát bude třeba clearovat. Tento požadavek nebude mít 
dopad na zákazníky, kteří jsou NFSS-.

Povinné maržové požadavky

Některé OTC deriváty jsou na základě Nařízení EMIR předmětem povinných maržových požadavků, a to 
v případě, že nejsou clearovány prostřednictvím ÚP. V případě, že by na OTC deriváty, které uzavíráte 
s WUIB, by měly tyto požadavky dopadnout, budeme Vás v této souvislosti kontaktovat a informovat Vás 
o příslušných postupech WUIB. 
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