Informace pro investory – Právnické osoby a podnikatele – o přidělení LEI kódu
Od 3. 1. 2018 nabývá platnosti soubor nových právních norem, které se týkají obchodování na finančních trzích. Jednou
z povinností, kterou nám nová legislativa ukládá, je identifikovat klienty - právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatele, kteří mají cenné papíry v obchodním majetku, identifikačním kódem LEI (Legal Entity Identifier)
v souvislosti s obchody s investičními nástroji. V důsledku této regulace nemůžeme od 3. 1. 2018 přijímat pokyny
k obchodům s investičními nástroji na účet klienta, který nemá přidělený LEI.
Co je to LEI?
Jedinečný mezinárodní identifikátor právnické osoby, který ji identifikuje jednoznačně kdekoliv na světě. Jedná se o
20místný kód, jehož využití bylo odsouhlaseno zeměmi G20, vydání LEI je zpoplatněno. Záměrem LEI kódu je unikátně a
celosvětově identifikovat právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
Kdo jej potřebuje?
Každá právnická osoba a každá fyzická osoba – podnikatel, která má cenné papíry v obchodním majetku a která chce po
3. lednu 2018 uzavírat obchody s investičními nástroji.
Jak to funguje?
O přidělení LEI kódu žádá každý subjekt jednotlivě. Žadatel vyplní všechny náležitosti v elektronickém formuláři. Po
vyplnění, odeslání a ověření žádosti o přidělení LEI kódu bude na adresu uvedenou v žádosti zaslána informace, jak
provést platbu poplatku za přidělení LEI včetně jedinečného variabilního symbolu. Po její úhradě bude LEI kód
vygenerován a informace o jeho přidělení bude zaslaná na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Platnost LEI je jeden
rok.
Kde lze o LEI požádat?
Seznam organizací, které zajišťují přidělení LEI je k dispozici na https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-leifind-lei-issuing-organizations.
V ČR je oprávněn přidělovat LEI Centrální depozitář cenných papírů. Podrobnosti lze nalézt na jeho webových
stránkách, přičemž na odkazu https://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei lze
podat také žádost o registraci LEI.
Jaké jsou náklady?
Poplatek je 1.875 CZK (nebo 70 EUR) za zřízení včetně prvního roku registrace a 1.375 CZK (nebo 50 EUR) za každý další
rok registrace v případě, že provedete registraci přes Centrálního depozitáře cenných papírů. Tento poplatek již
zahrnuje částku 20 USD pro Global LEI Foundation (GLEIF) jako licenční poplatek. Připomínáme, že platnost LEI je jeden
rok.

LEI kód nám klienti mohou oznámit jedním z těchto způsobů:
a) e-mailem na adresu lei@atlantik.cz,
b) osobně, prostřednictvím svého bankéře/makléře

