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CESKA BANKOVNI ASOCIACE 

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací 

RÁMCOY Á SMLOUVA O OBCHODOV ÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU 

ze dne-------

Česká spořitelna, a.s. 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČ:45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
("Strana A") 

mezi 

a Městská část Praha 6 
Čs. annády 601 /23, 160 00, Praha 6- Bubeneč 
JČ: 00063703 

("Strana B") 

ZVLÁŠTNÍ UST ANOVENÍ 

l. Úvodní ustanovení 

Nedilnou součásti tohoto ujednání ("ZviMtní ustanoveni") jsou obecná ustanoveoí rámcové smlouvy o obchodováni na 
finančním trhu. vydání 2018. publikovaná Českou bankovní asociaci ("ČSA") na základě vzorové dokumentace publikované 
Evropskou bankovní federaci ("Obecná ustanoveni") a veškeré v článku 2 níže uvedené přílohy (jednotlivě "Příloha" a společně 
"Přilohy") nebo doplňky (jednotlivě "Doplněk" a společně ''Doplňky"), které byly rovněž publikoY:.my CBA. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Zvláštní ustanoveoí spolu s Obecnými ustanoveními a všeroi v článku 2 níže uvedenými 
Pfílohami a Doplňky tvoři rámcovou smlouvu o obchodováni na finančním trhu ("Rámcová smlouva"), na základě které mohou 
smluvní strany uzavíral finančni transakce nebo kterou mohou smluvní strany do podmínek určit)'ch nebo všecb mezi nimi 
uzavřených finančnich transakcí 7.ačlenit a tím tyto finanční transakce Rámcové smlouvě podřídit. Tato Zvláštní ustanovení 
přitom mění a doplňuji Obecná ustanovení, která jsou součástí Rámcové smlouvy. 

Smluvní strany jsou si tedy vědomy, že Transakce, které mezi sebou uzavřely nebo uzavřou a kierě podléhají nebo budou 
podléhat Rámcové smlouvě, jakož i veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy či vztahy vzniklé podle Rámcové smlouvy nebo v 
souvislosti s ni, kterě nejsou upraveny aoí v podmínkách dohodnul)ich pro konkrétní Transakci ve vztahu k takové příslušné 
Transakci ani v těchto Zvláštnicb ustanoveních, se budou řídit Obecnými ustanoveními a v§emi v člán.\ru 2 níže uvedenými 
Přílohami a Doplňky, neni-li dohodnuto jinak. Smluvní strany potvrzuji, že jsou jim Obecná ustanovení a všechny v článku 2 
níže uvedené Přílohy a Doplňky známy a že s nimi souhlasí, zavazuji se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodriováni 
jimi zmocněnými osobami. · 

Pokud nejsou výslovuě definovány v těchto Zvláštních ustanoveoích, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný 
význam jako v Obecných usltlnovenlch a příslušných Přílohách a Doplňcích. 

2. Za~lenění dokumentů 

Ncisledujíci dokumenty vydané ČBA, které byly jednotné vyhotoveny v českém jazyce, se úmto začleňuji do Rámcové smlouvy 
a tvoři tak její součást: 

(a) Obecná ustanovení. vydáni 2018 
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(b) následující Přilohy 

Produktová(é) přiloha(y) : 

Korporátni 
bankovnlctvl 

Oenvátové transakci!. vydáni 2018 
Doplněk k Devizovým transakcím, vydáni 2018 

Základn1 tnfonnace o poskytováni investičních služeb Ceskou spořitelnou, a.s. 

3. AdrCS) pro doruČO\':Íní ozn:ímroí (člá ot>k 8(1) Obecných ustanovení) 

Adresy pro doručováni oznámení a jiných ~děleni mezi strunami jsou následující: 

( I) Pro Stranu A: 

Adresa: 
česká spořitelna, a.s. 
Budějovická 1518/ 13a.b 
PSČ 140 00 Praha 4 

Kontakt pro záležitosti týkající se uzavinini TransakCI: 
K 

Faxč .. 

Kontakt pro záležitost i týkající se uzavíráni Konfinnaci. 

K rukám· -:::::~:~ Telefon č. : l Fax 

(2) Pro Stranu B: 

Adresa: Městsk:i část Praha 6 
čs. armády 60 1123, 160 00 Praha 6- Bubeneč 

Pro všechny ůčely, vyjma níže uvedeného: 

E-mall pro /.a.~íláni sdelcní klíčov)•ch infom1ad: 

V případech, kdy je Strana A povinna 7.aslat Straně B sděleni klíčových infonnaci, má Strana B možnoSt zvoht si zasiláni 
tohoto sděleni v papírové nebo eh:ktronické fom1ě. Pokud si Strana B 7voli ;r.asíhi.ni ~ělení klíčových infonnací 
v elektromcké formč. uvede e-mailovou adresu pro zasihini tohoto sděleni, 1 v případě této volby má St.rnna B možnost 
požádal o beLplauwu papírovou kopii . V ptípadě neuvedeni e-mailové adresy pro tenhle Účel. bude sdčlcnl k.líCovýcb 
mformací doslllpné pouze v písemné podobe v obchodnich mistech Strany /\ . 

4. Rozhodné právo, řdeni sporů, jurisdikce, rozhodčí ří~.:cni (článek 1 1(1 ) a (Z) Obecných ustanovrni) 

Smlouva se řídí pr.ívnim řádem České republiky. 

Řešeni sponi: 

Jmisdikcc: Soud ~peci li kovaný v čl. ll odsL 2 je: Mčstský soud v Pra7c. 

S. Ostatní ustanovení 

I. Obecná ustanoveni 

(I ) Clanek 1(4) ()edmá Smlouval 

Ustanoveni článku l(4)(itl) ve vllahu mez t ~tranami bude plallt. 
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(2) Článek :!(2)(b) (Včasná konfinnacc) 

Ustanovení článku 2(2)(b) Obecných ustanoveni nebude platit a nahl"ll7uje se vložením následujícího textu: 

Ve vztahu ke každé Příslu~né potvrzované transakci Strana A a Strana B vynaloží vt:~keré přtměř.:né úsilí v dobré 
víre a obchodně přiměřeným 7působcm, aby kajdá Přblušna potvrtovaná lj"ansakce byla potvrzena k Termmu včasné 
Konfirmace 

(3) Čl6nek 3(4) (PI:llebni započteni) 

Zásada uvedená v první větě článku 3(4) Obecných ustanoveni se ůmto rozštruJe tak, že budc platil i pro: 

• vzájemné platby ve stejné mčnč ve vztahu ke vS<:m typům Transakci: a 

• vzáJCnmá dodáni majetku. který je navzájem zasntpitclný a ,;plarny ve vztahu ke všem typům Transakcí. 

(4} Clanek 3(5) Q>ozdni platba) 

(i) Výše úrokové přirážky uvedcne v článku 3(5) je I procentní OOd pa. 

(ti) V definici pojmu ,.Mezibankovní úroková sazba" se slova ,.Czech Ovemight lndex Average (,.CZEONlA'') 
vypočtená a zveřejn~ná Českou národní bankou" nahrazuji slovy . ..Praguc lnterbank Offered R.atc ( .. PRJBOR") 
vypočtená a zvefejněmi českou národní bankou pro splatnost I den". 

(5} Clánck 3(8) (Tržní hodnota) 

Cenovým zdrojem pro stanoveni Tržní hodnoty finančních nástrojů JSOU data poskytovaná jako wavirací hodnoty 
infonnačními agenturami Reuters. Bloomberg a PLA TIS. 

Nejsou-li z lčchto zdrojů k dispozici ceny, ale pouze podkladové infórmace nezbytné pro vypočtení Triní hodnoty 
finančních nástTOJÚ, bude Trmi hodnota finančních nástrojů vypočtenu na základě těchto podkladovych infhm1aci 
způsobem obvyklým pTo dany finanční nástroj . 

(6) ('Jánek 5(1 l <Prohlášeni) 

Na konca článku 5( I) se doplňuJe nový článek 5( I )(j) ve znční : 

"(j) Rovnocennost 1-<ivazkU (pan passu). Závazky Strany B z kterékoliv Derivátové transakce jsou a budou alespoň 
rovnocenné (pari passu) jejím závazkům z jak)'chkoliv transakci. které jsou dmvátcm. wllvřcných mcr.d Stranou Ba třetí 
stranou, s výJimkt)U 7áva7ků, které jsou prednostninu na ?.ákladě kogenrnich ustanoveni právních pfedptsů ." 

(7) Článek 5(2} tRučnel/Zárukal 

Ručitel znamená zejména 

• ve vztHhu ke Stranč B: Ncaplik1.1JC se 

Záruka znamená zejména 

• ve vztahu ke Straně 8: NeaplikuJe ~ 

(8) Clánek 5{3) (ProhiMenlnefinančni strany> 

(a) Struna A ncčmi Prohlášeni nefinanční strany 

(b) Strana B činí Prohlášení nctlnanční strany 

(c) Pro účely elektromckého parováni a ru7poznávání stran (včetně JCJtch adenllfikovánl při plněnt Oznamovací 
povinnosti) JSOU kódy stran: 

• ve vztahu ke Stranc A. 

LEl (Legal Entity ldenti 
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• ve vnahu ke Stranč B: 

LEl (LC.lgal Entlly ldcnll 

Strana B se zavaZUJe prav1delně M obnovovat LEl (Lega! Enhry ldenufien po celou dobu trvúni Jakékoli 
Tr.m:.akcc mez1 m a Stranou A pod touto Rámcovou smlouvou. 

(9) tl.mcb 6 CI K aH\ l (Porušeni Vybranych tmnsabcil 

Ustanoveni članku 6( I )(B)(vl nebude plam pro Stranu A a bude platit pm Stranu 13 

{10) \'lánek 6! l)(a){vil (Poru.~eni jiných povmno'i!J.) 

Ustanovení élanku 6( I )(a)(vi) bude platit pro obč strany s n:b1cdu,icinu ?měnami : 

V prvním a druht!m fádbu článku 6( I )(a)(vi) se slova .Jakakoh\ Jmá povinno~ I č1 pm mno~ll strany·· nahrazuil slov)' 
.Jukákohv Jm:i povmnost č1 JlO''mnoMI strany nebo Sphznčné osob}~· 

.,Spřizn~ná osoba" znamen3 Jakoukoli\ ubchodm SJXIIcčn<lst, která Je přímo čt oeptuno O\l.idan.i Str.tnou B. piímo č1 
nepřimo O\ lúdaJICI Stmnu B č1 ~polcčně se Stmnou B phmo č1 nephmo ovladaná :.teJnou osobou 

\'yše Prabo\é čáMky JC 

• ve vztahu ke Strmě A vysši 1 nás1cdujieich částek 400 nuhonu Kč nelx1 č.l~tka \ YJlllčtcna dle dcfimcc 
pojmu .. Prahová částka" v článku 6(1 )(a)(v1) 

• ve vmhu ke Straně B. 10 milionů Kč 

(ll) \'lanek 6( I K bl (Automatické ukonl:enil 

Ustanoveni článku 6( I )(b). druha věta nebude platit 

(12) Clanek 6(1 )(a)(x) (Omezení s nakládáni s pmsttcdky) 

<."'Jánek 6{ I ){a) se doplňu1e o bod (X) s úm. 7c tento bod Dll 

.,OII!L'Zenl nukliulá11i s pmsth!dky. Došlo k na~Ltcní vyl..onu rothodnuti, exckučmho nebo obdobného ři:tení vut1 
veškerému majetku stmny nebo Jeho podstatné části tich wanou, nehtl Přislu~ným orgánem. nebo k oprávněnému 
zabráru celého maJetku strany nebo jeho po<istatné čósu tfeu stranou, ktero! znemo/nl \lraně s takov)'lllto majetkem 
nakládat po dobu delší 15 dni." 

(13) <."'Ianci.. 6(2}(a) !Změna okolnosti) 

Platnost čl.ínku 6(2)(a){u) se ro~lřuJe 1 na Phpad neJOOIJI<hll plněn1 

Ustanovení članku f>(2)(a)(lll) bude platu pro Stranu 13 

Ustanovcm článku 6(2)(a)(1V) se poUZIJC. '!l:ásleduJÍCI ud3lost znamená Dodatečnou tJlH!nu ukolností · 

Zásadm negativní změna V ho~podáfské, finančm nebo jme s1ruac1 Strany D dojde k takovc 1ósadnl ncgauvnl zmčně 
opmti ~tavu. k1erý existoval b datu u.~:avřcni roslcdni Transakce. která Je dle odůvodněného ná1nru Stmny A schopna 
podstatně ncgativnč O\ hvnu schopnost Strany O doM<it l'Vým 1ávazki'm1 z této Rameové smlouvy J!nebo 1 kterékoliv 
Trm~akcc. v takuvcm ptipadč bude Stra.ru1 B Dotčenou Mranou a Stmna A Ncdotccnou stranou 

( 14) tlanel.. 7 (('a_,tl..a .ta\<rečného wrmna.!!i) 

Tato SmloU\a JC dohodou o zá,ěrečném v:ormvnani dle n.l~miho právního předpisu upra'UJiciho podmkani na 
kapnálovém trhu 

( 15) Článek 7< l)(b )(Přepočetl 

"Základni m~ua" mumcn{• korunu českoll (CZK) 
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tI(>) Čland, f\( ll tlpusob doručov:ini 1l.fJ1.1mcm) 

Pm účely članku 81 ll buJc pouňt náslcdUJtci elcl..tmmd,> l..omunil..ačni ~~sl<~m .z.ldny 

V pflpadč, že strany Lv.avřcly ~mlmt\11 o službě BUSINF.SS 24. múze Strau,a A doručn Kontirm<Jca t<~l..c pro~tředmctvim 

<tplikucc RUSll\'ESS 24 a Stranu A v takovcm pí apadé mu>c. ;u pudminc:l.. ~~~~~~~vcných pro ~lul bu nt 'SfNESS 24. 
potudit Konflflllllci t>rostfcdnict\ tm této apltl..acť Seznam o!>Ob oprá' nc::nych podcp1sovat Kon lirmacc 1a Stranu 13 
ncplau pru Konlirmacc J)l)l> r7o' .1111' St.ranou R pm:.tredmct\ 1m apltkJ'c Bl fSI'l\TSS 24 

( 17 I l'lanc:J.. 9CIIlPro\ Ol O\ m) 

Prm 010\'n:llru mohou bS 1 hla\ ni pro' ozomy stran 

(IX) Clanc:k 10!41 (Dokumenty) 

Katd.l strana doručí' mže ll\cdcnych termine..:h n.tsledUJÍCI dok-umenty: 

Str,ma B: • pn Uhtvřcm Ramco\C smlouvy nebo n..:1ml<llcnč po k:lidč zmcnť ,J..11t .. -čnosti' nich U\cdcnych · 

• Sunum J tdcntilikacc t'sob (dle 1ál..ona č. 25J2011R Sb., tJ Jn"!Cno a pft.rmem. mdnc číslo nebo 
datum naru;cní, místo narozena. pohlaví, tnalý ncbn Jln)' pob)'l. státm občanst"i, druh a řtslo 
prú~azu toto/nosli) .1 teh:fomck;í spOJení na oM>by upr.ívnčné u;avírat jcdnoth\C 1 r.m~ukce 

• Scm<lll1 .t tdcnufikace o~ob (dle ;ukona č. 253•2()()1( Sb. ll · Jméno a přlJmcm. rodnc č1slo nebo 
d<~tum narl)zcru. misto ILlf07cm. pohlaví, trvaly ncbl' Jll1} pob}1. státm ohčanslvi. druh a číslo 
prul..uu tOlll/.noMI). tclcfon"l..a 'JlOJL'Ili ..1 podpt,O\C \701) osob oprJvn~n)th podcpJ~O\-:lt 

KonlimlJC<' •• R:imco' ou platcbnt m~trul..ct 

tl Q) Clánek I 0(9) (Prcds;ho2i I ransakcc) 

ŽJdlll! předchozí fransaJ..ce 11C_ISI)U 

fato Rarno.:O\a smlouva"~ U/.J\ trá' lim. 7e vcil..cré tran:..JI..ce. l.."terc bv Jmal.. bvh Vvbran}nu trans.thcmt .1 l..tcrc mel! 
sebou strany v budoucnu uzavřou. podlc!haJl ' plném rozsahu Rámcow smluuvě, pokud l..onfum~cc nebo 110a dohoda 
pot\T'LUJICI podmmkv JCJICh podnunJ..]· nestanu'l.tmak 

Pnu;.: pro učcly tohmo ustanoveni bude dclimcc \'yhrJne tnm"-1kec zntttakto .. Vybraná tran~aJ..ce" mamcna· 

(aJ tr~nsakca (včctrsč ~•nlouvy nebo dohody \C v.ttahu k této 1ransal.ca) nym existující ncbu' budoucnu uzavřenou 
lllc!/1 jednou stranou tétu Smlouvy a druhou smmou teto Smlouvy, ktcrj podle teto Smlouvy ncní Tran'-Ukcc. ale 

(s) l..tcni JC urol.ovy s\\.Jp, s\\.tpo\a opec, baztcl.i' swap. dohudi! u hudllUCi (úrokO\'CI sazbě l..umod1tn1 S\\ ap. 
J.omodttnt opec. akl'lll\) s\!.ap nd)(l '".IP akc1ovcho mdc>..u. Jk<.:lii\J upec nc:bn opec akc1o\chu mdnu. 
dluhopiSO\a opec. uroková opce. devllll\;.1 tnm,nl..ce. mčnovy swap, ~\\3p na !illlěnn~ kurs mčn. mčnová Opt.c 
tr.~n~akce J.n.'<l1tn1 ~'chrJny. J.redtlm '"'1p, :.wap mcrovehl' selhám. up..:c u\~TO\cho "cJhan•. swap cell..o,cho 
'i1IOSU, krcdtlni sprc~d. obchod s snde~em pnča:•í nebo tcnmnO\Jila l..ou~ nebn pr(l(lcJ ccnncho p.1píru. 
komodsly nc:bn Jsncho tmcsttbuho n:btro1c (\C:ctni: upec ve vztahuJ.. Ml..tcre l vý;e uvcdcnyc:h lnlnsakci) nebo 

(u) která JC tran~JI..ce obdt•bného typu 1ako nčkter .. /lran~akct uvcdcn~·eh' bode (I) 1')'k l..tcrÍI' suučasnosu Jl! 
ncbu v budoucnu bude rra' idclné obc:bodo' .tn.t na linančnich trttch (\čctnč podnund zahmutyth odkazem \ 
tako\é ~mlouvčJ a kterj Je fon~,;aJd sY.ap. futurc opce nebo JlllJ dcrt\átuva tran~al.cc \C "'ztJ.hu!.. Jedné nebi• 
'tec sa;bam. mčnam. J.omodttám, in\c,ttčnim ccnn}1ll paptrúm nebo iin)m mv .. -sučmm n:isi!OJUnl. 

(h) jakoukoli J..nmhmac:1 nebo modtlikac1ti:dl1u tran,Jkci a 

(.:) Jal..oukolt JinOU transakci označenou J3KO \ybraná tramakcc pro učcly tohoto ustanownt' pfi,Ju~né Konfumact. 

1201 <."lánek 10( 101 (Tr.tn,.lkceJmc:nem JIIIC o,obyl 

l..'swnoH~ni článku I()( liJ) m:bude plaHL 
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(211 thineb I 0( 121 I Rel.one1l13ee pontohi .1 re~..:m SJIO..ti!J. 

Pro u< ..:I~ článku I 01121 

• Strana/\ .lt: Suh1cl.t JX"ilaJÍCI t !daje o ponfohich. 

• Strana B JC SuhJckt přljimaJÍCI Udaje tl portfohich 

Pro uče ly článku I Ot 12l(c ). ~tra na A a Strana O milic použit rřcrí SIT!Inu po~l..:ytovatele služeb 

1221 tlanel. liP I Cl>oručovam soudmch p1scnmo,ti.l 

u~l.lnO\COI článku II(J) nehude platil. 

(Zll Obchodnt hndinJ. 

fr:msal.ce 12e Uhl\ 11.11 Jen v obchodních hodm<lCh Strany A. IJ. v ponděh .11 čl\11ck (které JSOU Obchodnum dny) od 9 00 
dn I~ t)() hod pražského ča'u .1 v pareJ... (l.tery Je Olxhodnim dnem) od 9.00 tlo I b 00 hod praž:>kého č:-tsu 

(24 1 F.vropsJ...~ n~n<wá un1c 

Smluvili strany pnh'ílUJI. LC (I) avcdení j..:dnutiiČ CHClp,ké měny (euro) Jllko zakonné měny\ teskč republice nebo (Jl} 

shtnlWCill pevněhtl "rncnného kur/\1 mczt CZK a ElJR nehu (u i} 1.íniJ.. neb<t nahra.rcni úrolov c sa.tby nebo jinéhtl 7droJc 
stanuveni ceny p10 CZK nebn ncuvcřcJňov~ni nebo ncuvJd~111 pil"lu~nc urnkll\e suby. indexu. ceny. sunnky ncl)(l 
nbr;vuvl.) dohodnutou tnlorrnačnl ag.:nturuu (ndl(l n:i~lltpcem taJ...(l\Č ag.:nrury) n.:budť mil ta niislcdck změnu 
kterc!hol.oh u'tanovcm RanKO\C smlouv'} neho l.tercl.oh Transakce. am .rprostl'm závazku nl!b<> prommuri nesplněni 
JaJ...cJ..oh povinno~ll wplýva11CI 1 Rámcové ~mloU\)' nl!bo l.1erekoh Tran:;al.ee, ant nczalo11 praHl Jcdmhtrannč ~rnčnn 
nebo ukončil Smlnuvu ncho kteroukoliv Tran,.JI.CI, JOl \Jffi)- o o;ohe nc7.llo7i Případ porušeni nebo Změnu c1l.olnosti. 

(25J Tran~ukce prosttcdniCI\im lntemlliU 

\i pf'lpadč. ž.e strany u,r.avtcly smlouvu o službč BUSI'IESS 24. mule <;tran:t B sjednavat nižc spel'llikovJné typy 
Trano;.1kc1 tal..é prostrcdnu.;tvím lntemen• ~ \)'llillun aphkace Bt!SINfSS 14 1.a JXldmmcJ.. 'l:tnlwenych pro ,Ju.ihu 
13\ ISNESS 24. Prosúedmctvtm aphl..ace Bl.Sil\E~~ 24 mohou byt ULlVir.inv na,ledUJICi typy lrans:-tkci Dev17ové 
spoty. Tl'flllinové dC\IlOVc obdtody a D.:\1/CI\e s\lo:tp) V pnpadé lmn~akc1 uzav řen)(:h pnhlřcdmervim aphkaee 
HUSI'I~SS 24. J..tert! JSOU DcvJZ0\'}1nl spory. ncni <;trdna A povmna 73Stllll ~rraně 13 zadne Konfirmace Seznam 
opravnčnych osob Str.m)' B ncplau pro Transakce tlla."fcné pro:.třeům~l\im aphl..acc BUSINESS 24 

(2bl KaiJ...-ulačm agt:nl 

'<ebuůc-h v Konfim1.1CÍ stanovenu jinaJ.... KaiJ...ulaé:nim ag.:ntcm bude (·c~J.;.l ~potuelna.. a..~. 

(27 l Souhlasv StrJny B 

Stran<! B se s..:rnúm1lu ~ prav1dly Strany i\ prn rmvůdčnt pnkynú ;l bc7 v~·hrad s mnu souhlasí Str.tnu R SllUhlasi 
s prov,ldénim svych pvl.ynú m1mo obchodm system 

Strana B souhlasí l> 11111 • .lb) Strana A lU učdem poSUZllV:inJ a proveiO\Jill O/IJ.. nbch\lÓU w Stranou B posk-.10\.IIJ 
mfurmacc o Straně B člt!nilm pudmlwtclského .,c~I..upcm JCho1 členem Jl! Str .ma A 

!2!>1 Vklady 

Vthlcdcm 1.. tomu. Í'.C n;1 t<~kl .u lé teto Rámeov é ~mllluv y mu7< duchátct s k př1_1imúní •kladu St mnou A a takll\Č vkldd)' 
rnuhuu h)1 pojištčny sy~ternem pnJI,lěni pohlcd,l\ck z v kladu. Strana ll pmhlu.~uje a ~vym pudptscm této R.imcové 
smluu\y rotvrruje. že byla pt~ podpiM:m R~mwvc smlouv) scznamena se s~st~mem poii~t~ni pllhlcd:1vck z vJ...ladu v· 
rozsahumtorrna~mhn prchkůu. že mu porozumčiJ a /c JCJ pf.:v7ala 

(2QJ Re;;s~tnmluv 

SmiU\'111 srrany prohlu~uJ•. )e se na ruto R:imeovou smlouvu v11ahuje pm111no,tuveřejnčm v Rcgs;U'\1 smlu" a Slluhllhs' 
uvch:jnčnim cclcho Je11ho obsahu Smlumi strany se dohodly. že S u .ma A tc "P'"' n('lla uverc_1n11 Rámcovou smlllU'vU v 
Registru smluv Rámcovj smlouv.1 nabývá ilčmnmts uvcřeJnéním v Rcg1stn1 smluv Stranou A 
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"Regi~tr \ru l u~" lnamena mtonnační system vcř.:Jné -.práv) podle zákona t . 14Hi2CII ~ Sb. o zvlá.štruch 
p<ldminkach účmnoslt nčl..ter}ch smlu', U\Cřcriwv;ím lcchlll 'mluv ::1 o rcgtstru smluv I níkon u n:!!istn.1 smlu' )." 

ll . Příloha 11 udríu,~n l finao~ního ujištěni 

\leapiLI..'UJC !-C 

III. Příloha o udrion\oí fio :mčnJbo 7ajiitční (\ a riačnJ m:ade- Otrh áto' é tran~akcr) 

Ncaphkujc se 

IV. Ostat ní Příloh\ 

Příloha - lh•po obchod) 

1\eaphkuJc "<! 

Pn1oha -7.ápujčk) cennich paptru 

Neaphkuw se 

Pffloha- Dt>riv:ítové trnnsakce 

Clanek I! 2 )(bl 

Ustanoveni článku I {;!)lbJ Phl<•hy o Deri,átm )·ch tr.lnsakdch nebude p(1U7tl<t na De\17flvé transakce s vypoi'.idamm dt' 
dvou Obchodmch dnit ode dne. k<h byla Transakce UZ3vtcna 

('lanek 1(2)(c) 

l ~Lml>\c:nl clo~nl.u IC!)Irl Pi tiOh) o J.)criváto\)'ch tr;m-.al..ckh hude pouino na njslcdujici 1}")' l>.:máhn~ch transakci : 

De' i I O\ é transalcc 

tlan\'k 2 

Smluvru strany se dohodly. že v příp~&. kdy du podnund.. krcr~kol t Dcrivatovc lJtiJ\~akcl' L.tčlcllJ Standardní trmi 
dok<Jmcntact. ktcr.i bude nb~ahcwal ddimre puJillU. budou takovc pojmy puu/ity ~ pi'islušnc Kontirmact. přičemž taknv.i 
Konfirmace bude vyhowvena ' Jillvce. \'e l.,erem Jť zprac(lv<ína dana Standardm tržru doi..1Jmcnt.sc:e. 

Smluvm stmnv /..!člc.:ncmnt Standardm U'ini dokumcnt;u.:c du 1wdnuneJ.. kterékoli\ Dcn\ilhl\ c transo~kc:c pol' r.wji. i.c jun 
JC ob ,.ah Lakl)\ é SwndJrtlns tr7ni dok<Jmcntacc mám 

Doplněk- (• roko\ é tra n,al.cc 

NcJpllkuJe se 

l)opln((k - l'r:ms:tkC'<' ~ emi~nimi pnvolcnkami EU 

NcaphkuJc o,c 

\< . Zlbta'~>nl \IIIIOU\ 11 

Ncaphkuie ,c, 

6. t. stanoHni sjednan:í pro účely F:I\IIR 

Tento článek 6 z, IMtnkh u'Lururvení stanoví nčktcré moinnsll ~tl lb} 3 zmčn Obecných usto~nll\Cfll. l..ter.: Strany mohou ale 
ncmu~s podh~ své vulc ph Stcdnovruulvlaštnich ustano,cns vyu.iu. 

7t l6 
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(i) Role při o1.namo,:ini (čl:int>k 2(3) Obt>cnj'·ch ustanoveni) 

Strana A a Strana B se ve v7tahu ke každé Přislu.\né transakci dohodly na tom. 7c. Srrana A hude omamovat (a) Údaje o smiU\1lÍ 

straně ve: \/Lahu ke Stmnč A a Strané 8 a (b) Společne udaJe. 'idy \e I hule pro omam<!!ll Pnslu~ne transakce. pkJc uvedena ,. 
E'vfiR ( .. Lhll~a pro <lrnamovanf') a PříslllŠI1ému r<'gJStru obchodních udaJU a pro tyto účel} Strana A milze jmeno,·attřcti stranu 
(.Zá~tupce pro omamovaní"), aby rulo po'mnost plrula. Strana B llmto .unocilUJC Str.Jnu A aby tmcnem Str.my B oznamovala 
(a) UdaJe o ~mluvní straně \C: wtahu ke Stranč Ba (b) Společné udaJe Pfislu1.nému regiStru olx:hodních udaJů. 

Pro účely článku 2(3) Olx:cnych ustanoveni. této čásu 6 .,Piislusny rc:g1~tr obcht•dnich ůdaJu" \C: v7tahu k Pnslušné rransakc1 
hude RegJ'tr obchodních údaJŮ zvoleny Stranou A nebo připadne 7.á.,tupcem pm oroumování pro Pli~lu$nou trnnsakci nebo 
ESMA, pokud pro .f.aroumenani údaJŮ o této Příslušné transakci neex1stu1e l.ld1lý Regtstr obchodních uda.Ju 

(i i) Náprava porušeni Oznamovacích po\;nnosfi (článek 2(3) Obecnj'·ch ustAnoveni) 

(u) Ani7 by tím byla dotčena práva, pravomoci a opravné prostfcdky ze zakona. pokud nčktcrá strana neučmi jakýkoli 
úkon vyJ,lldov<~ný článkem 2(3) Obecných ustanoveni alnebo ča~tí ó(i) vyšc, nebude to předst;tVovat Pfípad poru~eni ani Změnu 
nkolnoMi podle Smlouvy 

(b) Antl by tím h}'l dutčcn článek 2(3)(c) Obecných ustanovem. pokud 1>tmny neschválí Společné údaje v souladu 
:. člankem 2(3){a) Obecných ustanoveni. každů struna Je opnhnčna oznánut pi"islušnc Společné udaJe Phslušnému reb'lStru 
obchodních udaJů nebo Jmenovat Zástupce pro umamovám. ab) toto oznamcm ta nt učm1l 

(c) Pokud Strana A neoznami Společné údaJe anebo Údare o ~mlu\m :.tranč \C Lhůtě pro omamo\áni' souladu s části 
6(t) v)t$e a na Stranu O se \71ahuJe Omamovací povinnosu. pak. an1i by byl dotčen článek 2(3)(c) Obecných ustano,eni. Strnna 
8 JC 1 přesto opravněna oznam1t piísluSné Společné údaje a,. nebo ÚdaJe o smluvm straně \e vztahu k sobe Ph~lu}nemu re!,'lStru 
olx:hodních údaJŮ nebo JnlCnovat Zhrupce pro oznamovaní, aby toto omámeni 73 nt uč1ml 

(iii) Odpovlldno~t a ~ljb od~kodnění (článek 2(3) Obecnich ushlOO\ eni) 
(a) Struna A bude s odbornou pěčí plrut S\C po' inno:.U' :.ouludu ~ IOUI<l části 6 a na\a7UJ1Ciml ustanoven um Obecnych 
ustanovení phčcm> však Strana A ncru povmna vykonat nebo UJISUt \')konám čchokti!Í\ , co (I) není po''oleno nebo je Jmak 
\ rozporu s pro"oznmu postupy Piíslušného registru obcbodnicb ůdaJu (\četně phpadného rozhodnull Piíslu.~ného registru 
nhchodnich úda.ril nepovoiUJtclho/7.akazujídho Straně A přcdlo7n Phslušné udaJe), nebo (n) Je v rozporu ~ jaky,nkoli 
.fáva.rnym pravnun predptsetn. prandly, naři:renim1 , Čl jinYml přcdp1sy 

(b) StrJna A není povinna nahradit Stranť B· 

(i) tllkékuli Škody vznikJé přimo nebo v souvtslosll: 

(I) ~ Jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo pont~enim J>Ovmnosti Jilkékoh třetí :-.trany, včctnč 3 

mkoliv výlučně, Zástupce pro oznamovám a Ptíslušného rcg1stru obchodnich údajů (včetně 

případného nll.hndnuti Přhlušného registru obchodních údaJti ncpovoiUJIC:Ího/zakazujíciho Straně A 
ptedložu Ptislu~né udaJe): 

(2) ~ plnčmm povmnosti Stranou A nebo s výkonem JC.tich prá-" v souladu:. tuutu čásll 6 a navazujícími 
usranovcninu Obecných ustanoven~ (včetně. mkol" v~ak výlučnč, pou7mm platfonny, systému. 
rozhraní nebo jtné technolog~e poskytnou.: Zástupcem pro omamo' ál)l nebo nespra\'TIYm vykladcm 
07namovacích po\1nnosti nebo Jtnych pov1ru1osti podle EM IR a S<lU\ ISCJICich předp1~Ů), 

(3) se selhanim nebo nefungováním JDkékohv platformy, systému. rozhranl nebo Jtné technologie. které 
Strana A pou/ha ph plnmi pmmnush nebi.> '1-ýkonu prá'~< podle t.:to častl 6 a navazuJrcich 
ustanovení Obecných ustanoveni, nebo 

(4) ~c 7J>řÍStltpnčmm nebo zaehycenimJal..ékoh mfunnace nebu udaJe t)kaJÍCÍ \C Strany B třetí stranou. 

s \'Y)Imkou a " r.usahu ' jakém tyto Skody vzmkl} ' dus ledku hrubé nedbalosti nebo umy~lntho JCdnani 
Strany A. nebo 

ln) Jal..ckoh ncpřime Škody nebo újmy: 

a to bez ohledu na to • .fda Strana A byla upozorněna na mo.tnost v.tmku takových Skod nebo .fda lakové škody mobJy 
být předvídany 

(c) Strana B ~e /avatUJC včas ovčht uplnost a spravnost Ptlslušných úd.!Jú oznamenych Stranou A Příslušnému rcgism1 
obchodních údaj u a upozornil Str.mu A na jakékoli chyby nebo na to, ze Ptíslu~né údaJe nebyly omámeny 

(li) Slib od§kodn~ni. Str.tna B :.o! .fa\ uujc nahradit Struně A jakoukoli Skodu. kterll jí vrnikne (včcmč Škody V.fniklě na 
.tu kladě takl:hokohv ro.iliodnutí) z nebo\ souv1slostt s 

8il6 
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(i) jakýmkoli uplatnčn}'m nárokem nebo žalobou podanou jakoukoU třetí stranou, a to v rozsahu v jakém jsou 
takový nárok nebo žaloba důsledkem činnosti stran dle této části 6 nebo navazujících ustanovení Obecných 
ustanoveni nebo se k nim vztahuji, a to ať přímo nebo nepNmo; 

(i i) jakýmikoli informacemi posk-ytnut}'llli Straně A Stranou B v souvislosti s činností stran dle této častí 6 nebo 
navazujících ustanovení Obecných ustanoveni, včetně, ale nikoliv výlučně, informací obsažených v 
jakýchkoli Přislušných údajích sdělených Stranou B Straně A; nebo 

(iii) jakýmikoli regulatomími nebo jinými žádostmi nebo úkony, které se týkají plněni Oznamovací povinnosti; 

avsak pouze v takovém rozsahu, v jakém tyto Skody nejsou důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání či 
opomenutí Strany A nebo jednání, k němuž je Strana A ze zákona povinna. 

Pro účely této části 6(iii) se "Příslušnými údaji" rozuml Společné údaje a Údaje o smluvní straně ve vztahu k Straně B: a 
"Škodou" se rozumí jakékoli újmy, škody, ušlý zisk, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právních a jiných odborných 
poradců). 

Kalegoriz.ace Strany B: 
Na základě infonnaci, které má Strdna A k dispozici, Strana A zařadila Stranu B do kategorie: 
zákaznik, který ncni profesiomilní I pFefesieaéW ~.lEaeAik I epůsabilá pFetistfllfla·l. 
Strana B se zařazením do uvedené kategorie souhlasí. Další informace o kategorizaci klientll jsou uvedeny v přiložené 
Informaci o základních l)ravidlcch poskytováni investičních služeb Českou spořitelnou, a.s. 

Smluvní strdDa bere na vědomí, že MěstSká část Praha 6 je povinna na dotaz třetl osoby poskytovat informace podle ustanovení 
vilcona č. 106/1999 Sb., o svobodném pffstupu k informacím. v platném zněni, a souhlasí s tím, aby veruceré informace v této 
smlouvě obsažené. s vY.jimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z 
obsahu této smlouvy nepovažuje za důvčmé ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně 
volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně připadných příloh. 

Doložka dle § 43 odst. I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro 
platnost právního jednáni městSké části Praha 6. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno ~zhodnutim Rady městSké čisti Praha 6 I 4a~:tupileli;wa městské eásd l'fitha b, a to 
usnesením ze dne .1..J'. 5" · lO I~ č. ~1'9 / d 9 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

Datum: ')._O,..~ \.o \~ 

Ceská spořitelna, a.s. 

Podpis: 
Jméno a přijmení: 
Funkce: Specialista pro obc~llo<il!l a prodejní operace na 
finančních trzích 

·• Ncbodící se Skrtnete. 

Datum: 1 2. 06. Z019 
Městská část Praha 6 

Totožnost ověřil za ČS , a.s.: ...... ...... .......... ...... .. .. ..... . 
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ZÁKLADNi INFORMACE O POSKYTOVÁNi 
INVESTIČNiCH SLUŽEB ČESKOU SPOŘITELNOU, a. s. 

Ceská spořitelna, a.s. (dále jen ,.banka") v tomto dokumentu shrnuje podstatné informace o podmlnkách 
poskytováni invesllčnich sluteb. 

Kategorizace zakaznlků 

V souladu s právními předpisy banka děli své zákazníky na: 
• neprofesionální zákazníky 
• profesionální zákazníky 
• způsobilé protistrany. 
Neprofesionálním zákazníkům náleží neJvyšší úroveň právnl ochrany. úroveň ochrany poskytovaná 
profesionálním zákazníkům je s ohledem na Jejich předpokládanou kvalifikaci nižši. Nejniiši stupeň ochrany je 
poskytován způsobilým protistranám. 

Banka zákaznlka považuje za neprofesionálnlho zákazníka s nejvyšší úrovní ochrany, pokud zákazník neobdržl 
od banky písemné vyrozuměni o zařazeni mezi profesionální zákaznlky nebo zpusobilé prollstrany. Zákazník 
může za určitých, zákonem stanovených podmínek požadovat změnu zařazení. Banka však upozorňuje na to, že 
při zrněné zařazeni do jiné kategorie zákazníku, zákazník ztrácí část ochrany. Změna kategorie 
z neprofeslonálnlho zákazníka na profesionálního zákaznika může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze 
zahraničnlho garančního systému. přičemž banka může dodržovat některé povinnosti podle zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu v užším rozsahu, Při změně kategorie z profesionalniho zákazníka na způsobilou probstranu 
banka již nadále nenl povinna plnil některé povinnosti podle zákona o podnikáni na kapitálovém trhu při 
poskytováni investičnlch služeb přijfmáni a předáváni pokynů , provádění pokynů na účet zákazníka a 
obchodováni na vlastni účet banky. 

Stfet zájmů 

V ráme~ finančnl msliluce nabízeJÍcí ruzné druhy finančních služeb, může v mnoha situacích docházet ke st?etu 
zájmů, a to jak ke střetu zájmů mezi zákazníky a bankou nebo zaměstnanci banky, tak mezi zákaznfky navzájem. 
Banka se i'fdf zásadou, že jakýkoli střet zájmů je nezbytné poctivě řešit. Aby se předešlo střetu zájmů v neJvyššl 
možné mlře, banka zavedla pravidla pro flzeni střetu zájmů a víceúrovňovou organizačnl strukturu s odpovídající 
dělbou odpovědnosti. 

Mezí oblasti, kterým je věnována zvýšená pozornost, patři obchodováni na vlastni účet banky. tvorba investičních 
doporučení, poskytování úvěru emitentům cenných papírů a služby pnvátniho bankovnictví. Typickým přlkladem 
vzniku střetu zájmů v oblasti mvestičnich služeb jsou pfipady, kdy banka na určitém trhu obchoduje na svůj 
vlastni úOet současně se zákazníkem. Střet zájmů muže též nastat v případě, že se banka účastni emitováni 
mvestičních nástrojů určitého emitenta, pokud 1e současně věřitelem emitenta investičnich nástrojů, popfípadě 
s nim vstupuje do jiných významných transakci, nebo pokud by zaměstnanci banky od emitenta dostávali jakékoli 
plněni či výhody. které by mohly ovlivnit jejich rozhodováni. 

Aby bylo dosaženo toho. že investiční služby budou poskytovány vždy s odbornou péči, čestně, spravedlivě, 
kvalifikovaně a v nejlepším záJmU zákazníků, banka přijala zejména následujícl organlzačni opatfeni: nastaveni 
organizačních a fyzických bariér pro mformačnl toky, vydáni pravidel pro obchody zaměstnanců. vedeni seznamů 
mvestičních nástrOJů, u kterých může dojit ke střetu zájmů. vedeni seznamu zaměstnanců, kteří maj í k dispozici 
vnltřnl informaci, průběžné monitorováni všech obchodů zaměstnanců, prováděni pokynů problhá vždy podle 
pravidel pro prováděni pokynů vydaných bankou, zavedeni etického kodexu pro zaměstnance a pravidelná 
školeni zaměstnanců. 

Pokud 1 pres tato opatřeni dojde ke střetu záJmů, banka o tom zákaznlka informuje. V prfpadech, kdy nelze 
odvrátit střet zájmu banky a ZáJmU zákazníka. banka vždy dá přednost zájmu zákazníka. Pokud dojde ke střetu 
zájmů mezi zákaznlky navzájem, banka zajistí spravedlivé zacházenl se všemi zákaznlky. V přlpadě 
neodvralltelného střetu zájmů může banka také poskytnutí mvestični služby odmltnout (například neposkytne 
investiční poradenství nebo doporučeni , které se týká daného investičnlho nástroje). Na žádost zákazníka banka 
poskytne další informace o řešení střetu zájmu. 

Základnl informace o investičních nástrojích 

Akcie je cenný paplr. s nimž jsou spojena práva akc1onáře podllet se jako společník na řízeni akciové 
společnosti, jeJím zisku 1 na likvidačním zůstatku při Jejím zámku. 
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Dluhopis je cenný paplr, s nimž Je spojeno právo na splaceni dlužné častky odpovldaJicí Jeho Jmenovité hodnotě . 
Vyplaceni Jmenovité hodnoty Je podmtněno schopnosti emitenta dostat svym závazkum 

Dluhový cenný paplr 1e cenný papir, s nímž 1e spoJeno pravo na splacem dlužné částky, ktera ale múže byt mžš1 
než Jeho jmenovitá hodnota Výnos dluhopisových cenných papíru se zpravidla odvíjí od vývoje podkladového 
aktiva, případně koše podkladových aktiv, což mohou byt akcie, komodity, indexy, úrokové mlry, měny apod. 
Vyplaceni 1menov1té hodnoty je podmlněno schopnosti emitenta dostát svým závazkům. 

Podřlzený dluhopis Je zvláštním druhem dluhop1su, má potenciálně vyšší výnos a současně 1e s nim spojeno 
vyšší riZiko. Dohledový orgán múže nařídit přeměnu podřízených dluhopisu na vlastni kap1tál (akcie), snlžení 
jejich JIStiny, nebo jej1ch úplné odepsáni. V případě insolvence č1 hkvidace emitenta bude pohledávka spojená 
s podřízeným dluhopisem uspokojena až po uspokOJeni všech ostatn•ch pohledávek. Není bankovnfm vkladem a 
nevztahuje se na něj pojištěn i u Garanénlho systému flnanénfho trhu 

Podílový list Je cenný papír, který představuJe podíl na maJetku v podilovém fondu a se kterým jsou spojena 
dalši práva podle právních předp1su nebo statutu fondu. 

Derivát Je investiční nástrOJ, Jehož hodnota zav1sí od urČitého podkladového akhva, podkladovým aktiVem mohou 
být cenné paplry, mdexy, úrokové mlry, měny, komodity apod 

Derlvátový cenný papír je cenný papír. Jehož hodnota nebo výnos záv•si od určitého podkladového aktiva (např 
nkciového indexu). Příkladem takového cenného papíru je investičnl certifikát nebo mvestičnl pákový produkt. 

Opce je derivát, jehož majitel má právo, ale ne povmnost koup1t nebo prodat dohodnuté množství podkladového 
aktiva za předem stanovených podmlnek a předem stanovenou cenu 

Warrant je cenný papír, který drž1tele opravňuJe k nab1ti podkladového aktiva (obvykle akc1e) od em1tenta 
warrantu. Warrant má podobné vlastnosti jako opce, obvykle se však emitUJe na delš1 dobu. 

Futures je standardizovaným derivátem obchodovaným na organizovaných trzích který je termlnovým 
obchodem: podkladovým akt1vem mohou bý1 cenné papíry. indexy urokové míry, měny, komodity apod. 

OTC (over-the-counter) derivát Je 1nvestlčni nastrOJ. který nen1 obchodován na orgamzovaných trzlch (swapy, 
forwardy. opce) 

Strukturované nástroje JSOu nástroJe, ktere jsou vytvořeny z vice finančních nástrOJŮ. 

Výše uvedené mvestični nástroje JSOu určené profesionálním i neprofesionáln1m zákaznlkúm I zpusobilým 
prot1stranám. 

Rizika spojená s investičními nástroji a investičními službami 

Obchody s invest1čnlm1 nastrOJI JSOU spoJeny s nz1ky která mohou mít vhv na vynosnost nebo ztrátovost každé 
investice. Investováni do mvestičnlch nástroju nenl vhodné pro každého a u každé investice je možnost, že 
1nvestor nedosáhne očekávaného výnosu nebo ztrati část nebo dokonce celou Investovanou částku. a to i 
v prlpadě, že se Jedná o tzv zaJištěné produkty Néktere mvestičnl nástroJe v sobě nesou riziko vzmku 
dodatečných finančních povinnosti 

Obecně platí, že čím větší Je riziko. Um větší je i možný zisk, ale 1 ztráta. Riziko zpravidla klesa s dobou trvánl 
mvestice, tzv. investičním honzontem. L:ádný mvestiční honzont ale nezaručuje sníženi riz1ka na nulu. Výnosy 
invest1čnlch nástrOJU dosažené v m1nulěm období neJSOU zárukou budoucích vynosu. Celkové riZikO investic Je 
možné sní:žJt 1nvestovánim do různych druhu Investičních nástroJu Obchodovaní s mvesllčniml nástrOJI s využ1tim 
tzv pakového efektu Je spojeno s Ještě výrazně vyšším nz•kem Zvláštnl nZJka mohou bý1 spojena též s daňovými 
dusledky obchodu s mvestlčnímt nástrOJI. Za plném daňových povmností souvisejíCích s mvest1cem1 odpovídá 
zákAznlk. Banka doporučuje zákaznlkovi. aby n1kdy nenakupoval takové mvestíčni nástroJe, u kterých plně 
nerozumí jejich podmlnkám a riz1kum včetně rozsahu potenciální ztráty. 

Obvyklá r1z1ka spoJena s investovantm do mvestlčmch nástrOJU JSOu : 

• kreditní riziko (riZoko em1tcnta nebo nz1ř..o proltstrany) - nz,ko. ~e prollstrana nesplní svůJ dluh (nebo nebude 
schopna plat1l v dusledku •nsolve •ce) v kra1n m př1padé hroz• ztráta celé mveslice 

• riziko vypořádáni - riziko, že SJednaný obchod nebude řadně vypofádán (např nebude uhrazena kupní cena 
nebo nebudou dodány cenné paplry), 

• tržni riziko - hrozba ztráty pn nepřiznivé změně tržnlch podmlnek, zejména ůrokovc míry (úrokove riz•ko). 
cen akcii (akc1ové nz•ko), cen komod•t lkomodotni nz1kOJ kur7u měn (kurzové nebo též měnove nz•ko): me71 
trzni nziké'! patři také: 

nz1ko hkv1d•ty - hrozí ztráta pokud dany mvest1čni nastroJ nem možné ve zvoleném okamž•ku prodat nebo 
koup11, nebo J8 možné obchod realizovat pou7a za nevýhodnolJ cenu, a 

riziko volat1l1ty (kohsavostl) - riZikO kr<itkodobých nebo dlouhodobých vykyvů cen (špatné načasovanl 
mvesbce muže vést ke značnym ztratam), 

• opera čni riziko - riziko ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatku mformačních systémťJ; 

právní riziko -hrozba ztráty v prípadě pravnl nevymahatelnosti smluvn1ch podmfnek, 
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• riziko názvoslovf - ruzné pojmy fSOu na ruznych financnich trztch vykládány různé a v nékterych případech 
nemusl bYt zcela jasná skutečná povaha lnvest1čnlho nástroJe, 

• Inflační riziko - ovlivriuje reálný výnos Lákaznikem drženych mvesttčnich naslroJu. vysoká tnnace muže 
Zf.IŮSobit. že zákazník reálné dosáhne men!;iho výnosu nebo dokonce ztraty, 

globální riziko - nebezpeč1 změny ceny tnveshčntch nástrOJů v rámct globálního poklesu ekonomtk a 
finančních trhů 

• sektorové riziko- nebezpečí změny ceny nvesttčn ích nástrOJŮ přt poklesu daného odvětvi ; 

politicke nzlko - ;.mamená nebezpečt zmény ceny nebo převodttelnostt mvesttčnich nastro1u při změně 

pohttcké situace 

• riziko derivátů - J9JtCh hodnota Lávtsi na ceně podkladového akttva některé denvátové mvesttčni nástro1o 
využívají pákového efektu, IJ. JeJtCh hodnota zav1si na rustu nebo poklesu ceny podkladového aktiva podle 
dohodnutého poměru. proto' malá změna ceny podkladového aktiva může vyvolat významné snlženi hodnoty 
tnvest1čnlho nastrOJe nebo 1 ztrétu celé mvestice 

Tato rizika se v různé míře vztahuJi na všechny tnveshce a investiční nástroJe. R1z1ka typ1cká pro jednotlivé 
skupiny investičních nastrojů jsou specifikována v následující tabulce: 

__ Investiční nástroj 
~Akcie ' akCIOVé nz1ko a riztko volahht · u akcii v c1zl měně 1 měnové nz1ko 

Typická rizika 

Cenné papíry denvatové kredilnl nziko, riziko názvosloví, riziko likvidity a volatility riz1ko derivátů : 
IJ cenn;r:ch ~a~1rú v c1zi měně i měnové nz1ko 

Dluhopisy státnf kredttnf riz1ko a úrokové riz.iko; u dluho~isů v cizí měně i měnové riz.tko 
Dluhopisy korporátni kreditní riziko a úrokové riziko. u d luhopisů v cizí měně i měnové riziko 
Deriváty veřejné obchodované (futures, opce) nztko denvátových Investičních nástr,2j_u 
Deriváty OTC (foiWardy, opce, swapy) riztko derivátových investičních nástrojů a kreditní riziko 
Fondy peněi:niho trhu a krátkodobých dluhopisů úrokové riziko 
~ondy dluhopisové kreditnf riziko a úrokové riziko 

Fondy smíšené kred1tni nziko. úrokové nz1ko a akciové nziko 
Fondy akciové kred1tnl nziko, ůrokové riz1ko, akciové riz1ko a nziko volatil1ty 
Fondy v c1zi měně výše uvedená riztka dle typu fondu a měnové riztko 
rfo~ speetálnt (např. nemov1tostni. komoditní) tržní nz1ko dle tnvesllčniho portfolia 

Fondy hedge nziko derivátových tnvesttčnich nastrOJU 
Strukturované vklady omezené kred1tni riziko (vklad je poj1štěn do zákonem stanovené výše). 

tržní nz1ko {~ká se ~ouze v~nosu~. ~řl~adně měnové riziko 

Ochrana majetku zákazníka 

Pohledávky zákazníka vuči bance z peněžnfho účtu používaného k obchodům s ínvestičnlml nástroji stejně Jako 
pohledávky ze smlouvy o prémtovém vkladu jsou, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o bankách. 
pojištěny v rámc1 systému pojištěni pohledávek z vkladů. ktery provozuje Garanční system finančního trhu 
Garančnt systém finančního tmu poskytuJe náhradu vkladů do 100% jejich vý!;e. nejvýše však částku odpovídajfci 
100 000 EUR pro jednoho zákaznlka u jedné banky. lnves!Jčnf nástroJe držené bankou pro zakaznika JSOU za 
podmínek a v rozsahu stanovených zákonem o podnikáni na kapitálovém trhu chráněny záručním systémem, 
který provozuje Garanční fond obchodníků s cenným1 pap1ry. Garanční fond obchodníků s cennými papíry 
poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákazmckého majetku nejvýše však častku odpovídaJÍCÍ protlhodnotě 20 
000 EUR pro jednoho zákazníka u Jednoho obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet náhrady je rozhodná 
hodnota majetku ke dni, kdy Garanční fond obdrží oznámeni Ceské národnl banky o neschopnosti obchodníka s 
cennými paplry plnit závazky nebo rozhodnuti soudu o úpadku obchodníka s cennými papíry. 

Investiční nástroje koupené v CR jsou uloženy nebo evidovány v CR v při slušné evtdenci investičnfch nastroJů 
podle českého práva. lnveshčnl nastroJe koupené v zahraničí jsou uloženy u zahraničnlch depozitářu cenných 
papíru. Banka vyblfá depOZitáře cenných papíru s veškerou odbornou péči a pouze z okruhu renomovaných bank 
působlcfch na příslušném trhu. Banka odpovídá za porušeni odborné péče př1 výběru depozttáře cenných paplru, 
ale neodpovídá za poru!;em pravn1ch povinnosti depoz1táře ani za Jeho případný ůpadek. 

Investiční nástroJe zákazníka JSOU drženy na účtech u steJných depozttařú cenných papíru jako vlastni tnvesbční 
nástroje banky Obvykle JSOU evidovány na zákazmckých sběrných účtech otevřených bankou na Jeji jméno, ale 
vždy jsou při tom mvestiční nástroje banky a zákazníka s triktně odděleny. Každý zákazník má právo na podll 
z Investičních nastrojů držených v zahraničí na sběrnem účtu, který odpov1dá počtu 1nvest1čnich nástrOJU 
držených pro zákaznika bankou, a to za podmlnek vyplývajicích z prévnlho řádu , kterým se řidl dané investtčni 
nástroje a sběrný účet. 
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Na 1nvestični nástroje se vztahuje příslušné zahran1čni právo a obchodní zvyklosti. Proto práva zákazníka 
k rnvestičnim nástroJúm drženym v zahraničí mohou l1šit. Někleři depozit.áři cenných papírú mohou mfl k jim1 
drženým investičnlm náslrOJUm zástavní nebo obdobné právo k zaJištění svých pohledávek vúč• svým 
zákaznikum. Zahraniční právní řády obvykle poskytuji investorum ochranu v pi'lpadě úpadku depozitáře cenných 
papírů tím. že 1nvest1čni nástroJe držené depozrtářem cenných papirú se nestanou součásti majetkové podstaty 
úpadce. Pokud ale zahran1čni právní řád neposkytu)e rnvestorum dostatečnou právnl ochranu nebo pokud 
depoz•tář cenných papíru neplni řádně své povtnnoslt nebo pokud 1nvestični nástroJe určitého investora 
z jakéhokoliv důvodu neJsou Identifikovatelné nebo rozlišitelné od maJetku depoz1táře. kter)t se oc1tne v úpadku. 
existuje nz1ko, že se invest1čni nástroje stanou součásti majetkové podstaty úpadce a 1nvestor bude muset své 
pohledávky uplatnit v upadkovém ř1zenr. 

Bez souhlasu zakazníka banka nepouž11e Jeho 1nvestréni nástroJe k obchodum na vlastni účet banky nebo k 
obchodům na účet jiného zákaznlka. V případě použiti lnvestrčnich nástroju zákazníka k takovýmto obchodům 
bude banka mformovat zákazníka o svých povrnnostech vyplývajicfch z právních předpisu. 

Je-li banka přímým účastníkem centrálnlho depoz1táře, nablzi zákazníkům kromě ev1dence cenných papírů na 
zákaznickém sběrném účtu (účet zákaznlkú) otevřeném bankou na Jeji jméno u centrálnlho depozitáře cenných 
papíru i možnost otevřeni rndrvrduálního účtu na Jméno zákazníka (účet vlastníka). Zatímco na sběrném účtu jsou 
v centrálnlm depoz1tář1 evidovány cenné papíry všech zákaznlků banky společně a až následně v evidencích 
banky JSOu ziizovany majetkové účty Jednotlivých zákazníků tak na Individuálním účtu vlastníka JSOU cenné 
paprry zákazníka evidovány odděleně od cenných papíru ostatnlch zákazníku přlmo v centrálním depoz1tářt. 

Cenné papíry vedené u centralnlho depozitáře neJSOu dotčeny připadnou platební neschopností banky, a to bez 
ohledu na to. zda JSOu vedeny na Individuálním účtu na Jméno zákazníka ani na sběrném učtu na Jméno banky. 

Vedení cenných paplru na individuálnlm účtu na jméno zákaznfka je pro zákazníky nákladnější a může být 
spojeno s omezeněJším rozsahem poskytovaných investičních služeb. Podrobné 1nformace o nákladech 
spojených s evidováním cenných paplrů uvádí banka v cenlku. 

F inanční zajištěni 

Pokud je v souvrslost1 s urč11ým1 obchody SJednáno poskytováni finančního zaj1štění v 1nves1tčnich nastroJiCh, pak 
je poskytnutím takového finančního zajištění zákazn1kem na banku převedeno vlastnrcké právo k příslušným 
rnvestičnim nastroJum a zároveň vzn1ká zavazek banky převést tyto investiční nástrOJe zpět na zákazníka ph 
splnění podmrnek stanovených v dohodě o poskytováni finančního zajištěni. Banka upozorňuJe že toto muže mll 
důsledky v oblasti dani Zákaznik také není oprávněn po dobu držení investičních nastroJu bankou vykonávat 
žádná práva s n1mi SPOJena a banka není pov1nna informovat zákazníka o korporátních nebo obdobných 
událostech ve vztahu k těmto 1nvest1čnim nástrojum. 

Na Investiční nástroje držené bankou Jako finanční zajištěni se nevztahují prav1dla ochrany maJetku zákazníka a 
v případě úpadku banky tak muže dojít k tomu. že pohledávka zákazníka na vydáni lnvestičnlch nástrojů (nebo 
odpovídající hodnoty) nebude uspokojena v celém rozsahu Na rozsah uspokojeni pak mohou mit dopad 1 kroky 
Ceské národní banky Jako pflslušného orgánu dle pfedp1sů upravujících ozdravné postupy a řešení krrze 
úvěrových rnstrtuci. Výše ztráty v případě úpadku banky může bYt snížena započten1m vzáJemných pohledavek 
na základě UJednáni o závěrečnem vyrovnání, které 1e uznatelne i v případě úpadku a to v záv1slost1 na vyše 
uvedených předp1sech Pokud banka v rozporu s dohodou o poskytování finančního zaJištěni nepřevede držené 
1nvest1čn1 nástrOJe zpět na zákazníka (at ui z duvodu úpadku č1 Jiného pochybení). může nastat situace, kdy 
v důsledku toho zákazník nebude schopen dostál svým závazkum plynoucím z Jiných obchodů s těmito 
1nvest1čnimi nástrOJI. 

Banka neuzavře s neprofesíonálnim1 zákazníky dohody o finančním zajištěni s převedením vlastmckého práva za 
účelem zajíštění nebo kryti závazku neprofesionálních zákaznlku. 

Pravidla prováděni pokynů a pfedání pokynů k provedeni 

Banka vypracovala prav1dla a postupy pro provaděnr pokynů a předání pokynů k provedeni ph obchodováni s 
invest1čním1 nástrOJI. )eJIChl cílem Je dosažení neJiepš1ch možnych výsledků vzhledem k podmínkam na trhu. Mez1 
JeJICh hlavní zasady patfí 

Důsledná kontrola dodržovanr podrobných postupů pro zpracovar'li pokynů K nákupu nebo prodeJI invest1čnich 
náslrOJU v záv1slost1 na kategorn zákazníka. typu d1stnbučniho kanálu. typu mvcsltčnrho nástroje a dalších 
faktorech 

Pokyny k mikupu nebo prodeji JSOu bankou provadóny v obchodních systémech nebo 1111rno tato převodní 
m1sta. př1čemž volba rnezr těmrto misty Je dána pravidly prováděni pokynu nebo je ovlivněna podm1nkam1. 
které zákaznlk pro realizaci pokynu stanoví 
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• Výběr převodního místa i f1nančního zprostředkovatele ovlivňuje hlavně cena a celkové náklady na provedeni 
pokynu, dále rychlost a pravděpodobnost provedení pokynu (likvidita trhu), případně dalšl okolnosti Jako 
obchodnl hodmy trhů, technické limitace trhů při zadávání pokynů, standardy vypořádán! obchodu, atd 

• Pokud Je akcie obchodovana na Burze cennych papírů Praha a měna pokynu Je CZK banka provádí pokyn 
obvykle zde, protože se jedná o obchodní systém s ne)vyššllikvid1tou v ČR Pokud akcie nenl obchodována 
na Burze cennych papírů Praha nebo na Burze cenných papírů Praha nelze pokyn provést za neJlepších 
podmlnek. předává banka pokyn k provedeni finančnímu zprostředkovateli, kter')t provádí pokyny na 
pfevodnim místě tak. aby bylo dosaženo nejlepších možných podmínek pro zákazníka. 

Pokyny k nákupu nebo prodeji dluhopisů obchodovanych na Burze cenných paplrů Praha provádl banka na 
tomto prevodnim místě. Pokyny k nákupu nebo prodeji likVidních dluhopisu obchodovaných na převodnlch 
místech, na která banka nemá přímý přistup (např neni členem daného regulovaného trhu). předává banka 
pokyn k provedeni finančnímu zprostředkovateli, kter')t provádi pokyny lýkajic1 se daného dluhopiSU na 
převodním místě tak, aby bylo dosaženo nejlepšlch možných podmínek pro zakazníka. Pokud z důvodu nízké 
likvidity na regulovaném trhu nel7e nákup nebo prodeJ dluhopisu provést na regulovaném trhu za nejlepších 
možných podmínek, provádí banka prodej nebo nákup dluhopisu na svůj vlastni účet, a to pouze za podmínky 
prokazatelného naplněni provedeni pokynu za neJlepších možných podmínek pro zákazníka. V tomto případě 
Je cena každého dluhop1su stanovena bankou s ohledem na současnou s1tuac1 na finančních trzích. U 
někter')tch dluhopisů pokyny k nákupu banka provádí lak. že předmětné dluhopisy koupi od obchodníka 
s cennými papíry, který je na trhu prodává, a pokyny k prodejt banka provád1 tak. že předmětné dluhopisy 
prodá obchodníkovi s cennými papíry, kter')t 1e na trhu kupuje 

• V přfpadě fondů kolektivního tnvestovanf. se kterými se obchoduje v obchodních systémech (Exchange 
Traded Funds- ETF), banka předává pokyny k provedeni finančnímu zprostředkovateli, který provádí pokyny 
tykajfcl se daného ETF na převodnfrn místě tak. aby bylo dosazeno nejlepších možných podmlnek pro 
zákazníka. 

• V přfpadě dalších invest1čnich nastrojů (např. warranty, Investiční certifikáty, burzovní denváty) banka provadi 
pokyn na Burze cenných papfrú Praha, pokud re takový 1nves!ičnf nástrOJ zde obchodován. protože se jedná 
o obchodní systém s nervyššf likvtdltou v ČR. Pokud takový ínvesltčnl nástroj není obchodován na Burze 
cenných papirú Praha, předává banka pokyn finanénfmu zprostředkovateli, který provádí pokyny na 
převodnim místě tak. aby bylo dosaženo nejlepšfch možných podmínek pro zákazníka 

• V případě 1nvest1čnich nastro1u Ufných než cenných papirú kolektivnfho investováni), se kterými se na 
žádných převodnlch místech neobchoduje (např. OTC derivaty), banka provádí pokyn uzavřením obchodu se 
zakaznikem na svůJ vlastni účet Cena a další podmínky takového 1nvest1čniho nastroje JSOu stanoveny podle 
aktuální situace na trhu a bon1ty zákazníka, přičemž banka provádí kontrolu korektnosti ceny podle 
shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny daného inveshčniho nástroJe a pokud možno 
porovnánfm s podobnými Čl srovnatelnými mvestičnlmi nástrojt. 

• Vzhledem ke komplexnosti a proměnlivosti finančních trhů banka nemůže zaJIStit nejlepšt možný výsledek pro 
každý Jednotlivý pokyn. Cílem pravidel provádění pokynů Je dosahovat trvale vysokého podílu pokynů 
provedených s nejlepším možným výsledkem. 

• Pokud zákazník zadá bance pokyn s vyslovnou podmfnkou pro jeho provedení (např. zákazník určí převodní 
místo). banka bude postupovat podle instrukci zakaznfka Avšak. taková tnstrukce může někdy zabránil 
v dosaženi nejlepšfho možného výsledku 

• Komplexnost a proměnlivost finančních trhu. stejně jako výskyt mimofadných události, mohou zpusobil, že v 
odůvodněných případech se banka může VýJimečně rozhodnout provést pokyn jiným způsobem, než jak je 
uveden v prav1dlech prováděni pokynů. 

Pravidla provadění pokynů a předáváni pokynu k provedeni a jeJICh efektlVllu banka přezkoumává v prav1delnych 
Intervalech. a také po každé významné změně situace na finančních trzích nebo změně Jiného faktoru. 
schopného ovlivnil dosaženi nejlepšího možného výsledku pro zákazníky. 

Pokyny zákazníků banka provádí na převodních místech. nebo předáva k provedení finančním 
zprostředkovalelum, JejiChž seznamy JSOu uvedeny níže Seznam převodních m1st i seznam finančních 

zprostfedkovatelů jsou pravtdelně vyhodnocovány. Banka může k provedeni pokynu nebo předáni pokynu 
k provedeni využit i převodní místa nebo finanční zprostředkovatele zde neuvedena je-h to nutné s ohledem na 
specificky pokyn zákazníka. 

Banka jednou ročně zveřejni pro každý druh ~nvesttčniho nástroJe pět nejlepších převodních m1st a pět neJlepších 
finančních zprostředkovatelů spolu s informaci o dosažené kvalitě provedeni lnrormace bude zveřejňována na 
1ntemetových stránkách www.csas.cz. 
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CESKA!i I 
spořitelna 

Seznam převodních mtst 

Země 

Ceska republika 

Korporatnl 
bankovnlctvl 

Převodm m1sto 

Burza cennych paptrů Praha 

Ceská spořitelna , a.s. 

I Investiční nástroje 

Akc1e dluhop1sy mvestični 

cert1f1kátv 

Fondy EAM ČR' a RCICO''. 
strukturované nástrojO (dluhopisy, 
dluhové cenné pap1ry), podřízené 
dluhopisy 

• Cenné pa 1 kolekhvmho investovanr e'Tl1tované $ olečnostf Ers:o Asset Mana emPnl GmbH a obhos pry p 9 pod ařované 
prostredntctvtm pobočKy Erste Asset Mi!nayement GmbH v Ceske ·epuiJiit.~ 
•• Cenné papíry kolokhvn1ho 1nvastov~r11 P.mttovane společnosti REJCO tnvesttčni společnost Ce~ke spořitelny . a s 

Selnam finančních Lprostředkovatolů 

Země Finančni zprostředkovatel Investiční nástroje 
Globáln pokryti Erste Group Bank AG ·Akcie dluhop1sy ETF mvesttčnt 

cert1fikaty, bur7ovní denváty, fondy 
ESPA ... 

Globální pokrytf Bank of Amcnca Merrill Lynch Ltd Akcie 
V1rtu Financiallreland Ltd., 
Credtt SUtsse, 
Baader 

Polsko Erste Secunlles Polska S.A. Akctc 
Rumunsko Banca Comerctala Romana SA Akcie 
Madarsko Erste Group Bánk Hunqary Zrt Akc1e 
Rusko Renaissance Secunltes. Ltd Akcie 
Turecko lsBank Akcie I Gcd1k lnvestment ·-l..fhoLValsko Akc1c Erste Group ~ank AG. 

Cenne paptry kolekhvntho mvestovant emnovano spolecnosh ERSTE-SPARINVEST Kaptlalanlagegesellschalt m b H 

Obchodováni s cennými papíry kolektivního investováni 

V případě cennych papmi kolekltvního mvestovani, se kterými se neobchoduje v obchodních systémech, banka 
provádl pokyny. jen pokud je distributorem daného cenného paplru . V těchto případech banka provádí pokyny 
nakupem (upsáním) nebo prodejem (zpětným odkupem) přímo u emítenta daných cenných papirů. případně u 
osoby pověřené em1tentem. 

Pn nákupu a prodeji cenných pap írů kolekbvniho Investováni není v okamž1ku podáni pokynu známa cena 
Konkrétní podmlnky nákupu a prodeje (zejména stanoveni ceny) se řidi podmtnkaml jednotlivých em1tentu. Dennl 
uzávěrka pro p71J imáni pokynů k nákupu nebo prodeji cenných papfrů je 13:00 pražského času . Pozdějšl pokyny 
jsou proto zpracovány až následujlcl pracovní den, navic pokud má emitent denní uzávěrku dříve , je nutné 
počítat s dalsim dnem. V případě pokynu k nakupu a prodeji cenných papíru kolekltvniho investováni 
emttovaných společnosti REICO inveshéni společnost česke spořitelny nebo pokynu k nákupu a prodej1 cenných 
pap1ru kolektivního Investováni em1tovaných společností Erste Asset Management GmbH (.EAM") a zároveň 
obhospodařovaných proslřednictv lm pobočky EAM v české republice se dennl uzávěrka ve 13 00 neuplatňuje a 
pokyny jsou zpracovány v den jejiCh přijetí, nebo přijeti platby, bankou. Př1 podáni pokynu prostředmctvlm 
aplikace elektronického bankovniclvl banka pokyny zpracuje za podmínek stanovených pro poskytováni této 
služby. 

Sdružování pokynů 

Banka 1e oprávněna sdružovat pokyny, lj. provadět pokyny záka7n ika nebo obchody na vlastm účet společné 
s pokyny jiných zákaznlků , pokud neni pravděpodobné. že sdruženi pokynu bude pro zákazníky, jeJIChž pokyny 
majl být sdruženy méně výhodné, než Jejich samostatné provedeni Přesto k tomu může výjimečně dOJit. 

Banka stanovila pravidla rozdělen i plném a závazků ze sdruženého pokynu která JSOu spravedhva, dostatečně 
přesná a vždy upřednostňuj i zájem zákazn íků před zajmem banky Jejich součastt 1e i určení vhvu objemu 
obchodu a jeho ceny na rozděleni plněni a závazku ze sdruženého pokynu i prav•dla př1 jeho dllčlm provedeni 
tak, aby rozděleni plněn i a závazku žádného zákazníka nepoškodilo. 
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CESKA!i I 
spořitelna 

Korporátnf 
bankovnictvf 

Pobídky od třetích stran 

Podle existujících smluv s třetími stranam1 (správci fondů kolektivního investováni) může banka v souvislosti 
s poskytováním investičnfch služeb od těchto tfetich stran obdr.žet plněni, tzv. pobldky ve formě provizL Tyto 
pobídky slouží ke zlepšeni kvality služeb banky nebo zajišťuji kvalitu péče o zákazníky z dlouhodobého hlediska. 
Prijimánl takových pobidek nenl v rozporu s povinnosti banky jednat v nejlepšlm zajmu zákaznlka. 

Pobldky od spravců fondů kolektivního Investováni mají zpravidla podobu poplatku z objemu obhospodařovaného 
majetku ve fondu Oako odměna banky za distribuci těchto produktů). Jejich výše v závislosti na druhu fondu je 
uvedena niže: 

Fondy EAM a REICO FondvERSTE-SPARINVEST 
Akciové fondy O% až 1,65% Akciové fondy O% až 1,17% 
Dluhopisové fondy 0% až 1 00% Dluhopisové fondv O% až0,65% 
Ostatní fondy 0% až 1,50% Ostatní fondv 0% až0,84% 

Fondy třetích stran I O% až 1,25% 

V případě, že banka využfvá k poskytováni investičnfch služeb 1nvestičnl zprostředkovatele nebo vázané 
zástupce, vyplácf těmto osobám provize. Banka poskytuje také službu investičního poradenství pfi 
obhospodařováni vybraných fondů a za tuto službu dostává od správce příslušného fondu odměnu. Podrobnější 

informace banka poskytne na požádáni. 

Investiční poradenství 

Banka neposkytuJe nezávislé invesličnl poradenstvf, Jelikož produkty, které banka doporučuJe, JSOU investičními 
nastroji emitentů, s nimiž banka spolupracuje. 

Pravidelné hodnoceni vhodnosti investičních nástroju doporučených zákazníkovi banka neposkytuje. 

Ilustrativní pfíklad dopadu nákladů na návratnost investice 

Následujlcf tabulka znázorňuje ilustrativnl přlklad souhrnného dopadu nákladů na návratnost počátečnf investice. 
Cistý výnos nebo ztráta z počáteční investice představuje rozdll mezi výši hrubého výnosu a nákladů. 

Počáteční Náklady Hrubý Cl stý výnos/ Dopad nákladů 
investice výnos ztráta 

Varianta 1 10.000 Kč 100 Kč 225 Kč 125 Kč Investice bude 
zisková 

1% 2,25% 1,25% 
Varianta 2 10.000 Kč 100 Kč 100 Kč O Kč Investice bude 

neutrální 
1% 1% 0% 

Varianta 3 10.000 Kč 100 Kč O Kč - 100 Kč Investice bude 
ztrátová 

1% 0% - 1% 

Zaznamenáváni telefonnlch hovorů a elektronické komunikace 

Banka zaznamenává telefonní hovory a elektronickou komunikaci se zákaznlkem týkajlcl se 
poskytováni investičních služeb. Banka zákazntkovi poskytne kopii příslušného zaznamu hovoru nebo 
komunikace, požádá-li o to zákaznik do 5 let od okamžiku uskutečněni lakového hovoru nebo komunikace. 
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Seznam osob oprávněných uzavírat jednotlivé transakce 

Jméno a příjmení Datum nar. nebo r. č. Pohlavl Adresa trvalého pobytu Telefon 



Seznam a podpisové vzory osob oprávněných podepisovat konfirmace a rámcové platební instrukce 

Adresa trvalého pobytu Telefon 

J-jednotlivě, S-společně (alespoň dva) 

2 



r 

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE 

Na Láklad~ vzoro'é dokumentace publikov11né [\•ropskou bankovní federací 

RÁ \ 1COVÁ SMLOli\'A O OBCHODOVÁN( NA FllliANČ1\"(M TRHU 

OBECNÁ USTANOVE!'IIÍ 

Vydání 2018 

1. U~cl 1lruktura, \ ) IJad 

( /J (,, c·/ Plurnu.<r l!:.~.tno\eni olxaiená \ tomto 
dolo..umcmu Cd.lle rcn .. Obct.llii ustaoovení") tsou urtc:ro 
k upra'c:' Cin.m<mch tratbakci !d.llc JCdnOthH Jako 
.. Tran,.Jl.~c:··l které l·'l'U přc:dm(tem RánlCO\é <mlou') 
o ol-chodo,áru m firončrum tmu (díle: jedooth\e jako 
.. Ramco' a ~ouva"J, Ul.ii\Tc:rw: ro zakla~ vzoru 
pubhk.O\mého (c'lkou b.Jnl..o\lu asoctaci c..tBA"). 
11'1300\cru Ramco'c (ffiiOU\)' plat• ' mzsahu. v Jakem Je 
~II30} .t.~ťleru do J'(>(lminek urt11c Tran:;al..ce nebo urtueho 
rypu Tran...akct mezi témrto str3nam• 

(~J Stmklm>~ R.uJI\.U\01 ,mJou,a JC t\o~ro (I) 

dohodc111 >lrolll JIO'ky1ujict .taklad pro Transakce mo• 
lětruh• pn,llL<.n\mt 'lrJn.Jml (.Z,Ja~tru ll.'oiJno\eru"l (n) 
tčmtto Obecnynu U>IJn<!Vemml. (ni) JX'tsi~~Mlými pttlahanu 
Cd.ik jCÚoothvě jako .Phloha"). k"'cré se t)'iwj• konl..n:tnich 
typú lran,akci I • .Prudukto\1: ptilol'l)'') nebo o'illltmch 
Ják~lll.l'>ll. a (1\) dopW.; I. !'roduktovym ptiluham (dtilc 
JCtlnothve Jnkn • .Durlnek"l Pokud nebudou dohodnuta 
)..Ídru 7vhi~tm u.~taoo~eni, tato Obecná ustanoveni (spolu~ 
pfislušnynu PtilohJIIII a Doplňkv) budou tvofit Rámcovou 
sml<lu~u ~ra\'llliCI \cSkcré Tmnsakcc. do JCJtch7 
pudmu~k hyln Ullo w.tooo,cru začleněna Ramcovn 
~mlouva u podmin!..) d1>hoúnu1é Jlrll všechny Tr•nsakcc 
UJavfené podlr RamlUve ~mloU\')' budou ddk: oroal'ovany 
J••ku ,$mlouw" 1 ~lo Obecná ustano,eni a "~echO} 
l'fllohy a l>ot>lflky úlčh:nčne do R.unco'é smlouvy m 
.tAkladč bl<iStní~h W.lallO\CIIÍ JSOU nedJJnou ~OUČIIsJÍ 
'>mlou"Y· kttrou d.lk l\oli ph>lu~n.i L"~ru u:.tano,·cru a 
fl!lo.lmmky úuhodnut~ rr•• \kchn~ lral\>ak~e ULa,ofcné 
p<'WIIc R<1n11.mc ~minu''> u,ttno\cru $ 1799. $ 1800 
a u'lano,cru ~ 275~ až ~ ;!1(1<3 74il<oro č89':!0U Sb .. 
občalhk) t.ilwruk. \"e 1něru po7dtJ~ich p~pL>u 

I •. Obt'atr.l.j 1.3kflník"l :.e nepoutiJI 

Ol 1:i.M.!!L \' pnpadč _i.ů.~cbkoh nc<iTO\'nalo~• m~':ZI 
JCdnoiii\)Tnl C:i~1m1 Smlouv~. (tl bude: mít Wd.i J>iiloha 
nebo r>oplnč~ picdnoM před Obl:(n)mt US~<JnoYcmm•. (ll) 
hla~tm ustaoo\eni budou mll pttdnon pfrd Ot...-cn}'lm 
"''~ooh·ními a Prill'haml nebo Dopinky. a (m) podnunky 
úuh<>dnulé pr11 kllnkrťtní Trarti:tkcJ budoo mít a\i.ak po117.c: 
"' \7t3hu k ptJ,Iu;ne Tran<>akn J*cdnost prcd Mt.ltnlln• 
podnunkanu Smlouv). Podmull.> dohodoote pro konkr~tru 
Trall>Jkcl proto '"'edenem mlSllhu měni a doplilllJ• 
Zvl •• ;.m U\Wn<>VCIU. pr..:cmt z,J~tm Ustanovcru mé!ni 
,, dopiiÍ\1)1 bll O Ol>.:cnJ uswoovcru a ph~lu.'nc Ptiloh'r nebo 
Dl>plill.) "-cbudc h ~tllno\COO Jtnak. 'eškcn' odkaLy na 
član>.y uvedené v těchto Obecnych u.~tanovcoich nebo 
' J.lk~koh Pttlo7c budou /1\lmcnal odka,l)i 0.1 člankv 
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uv~lkne v těchto Obccnych u:-td.llOvcrnch. rcsp<k11\e 
' ta>.o'e PtiiO?c 1\~l.tcré ')Ta7). poiUJvanr 'c Smlou\é 
J~Ou U\ edeny ' lnJc'u dclioo\ anych I~'Jminů ')danych 
CBA ' ~oll\ i<lo~ll ~ t~muo Oba:nvm1 u:.tanowrumt 'cm· 
h dohodnuti> jnl31... '5r.u ,.urok' ' pou>l\010} "' Smlou\ě 
nlMc podle.- okolooMJ znamen;u Jali k13dnou. t.li 1 1.apornou 
pcné'hli Č3<1kU. Odlil miJLe ()51 TO\CO nule 

r4) ./,·Jm<J Smlmnú Smlouva t\oh trocn uccleO} 
7.AU.7d, Proto (tI lw>dá str a OJ ru !>Cbe bo.•re ~ plní k:V.dou 
po\lnnost podle kterékoli\ I ral\>akcc ~ ohledem 0.1 

s><'' IIU)L)'tL ktc:ri ru \Cbc hcre a ma plM druhil o;trao;~ podle 
všech TrJ",.akci. Ci•lrxbuJc-h dohodnt..do J•nal. nesplněni 
po,inncl\ti 1 \.1cr.-koh Trdn.,..kcc ktc:roukoh 1e , tran bude 
znam~rut poru.;em Smlouw Jdi< o ccl~u a ( 111) llťbude·h 

dohodnuto Jln.lk (/cJménJ s \'\Jimkou čLinku 612Ka)(u)). 
mm k povmn<hlt 1 ktcrd.l>h 1 rurtiakcc jinym .q>ůsobem 
net spln!':mm, t.JpiXIcmrn. uplynullm dob) vnlamm So! 

pr.~va nehn dnhodou. bude LI\Jn~nat 7aruk po' inno.u Zl: 

V\cch m.t:much Trun:.akct. a to ~ prJ\ninn uč1nky 

U\CÚCOýnll \ ~lnnkU 6(4) 

StrJny U.t.lVlf3JÍ Ro~mcovou smlom u a klli.dou Trnns~kc1 
podle RillllCO\C ~mlouvy \\ICha.teiiCC 7 tčchto L..JSad. k1cré 
pov:VuJI /.J 1.h~únl pru hodnoceni S\)ch n11k Pro 
''>k'učtm poch) hnosti se uvddi. i~: JtÚnuthvé Trnll>a.J..n: 
mohou byt uzavirflny nezáH~Ic OJ <;nhč 

(51 Zmc'm Jakékoh rntčny ~~ dupllkm dolcume11.~~;e 

IW>tiCJ R.im<;ovou 'mloulo'l.t uvcteJOCOC: CBA na "'cbov)ch 
)tninkiiclt w"'"' Clech-ba CL C./mcoo'a dok11111enuee") <e 
me7J 'rran.m11 staVJjid R~nlto'c ~mlou''Y MJnou ůčnlfi\TJll 
' den. kd>r hud.: (B '\ OOI'UI;cno p•..cmne o.clliimcru 
o pnsto'4'Cni I; pti)IUSnt lmčno'~ dolcurmnt.lcl uéméné 
kvJilu 1e ''ran Toako'é omamcm o ph:.toupení hude 
ob...Jhovat ptc,nou identifikaet lmé!n<wé dol.wnemacc, 
k mt d.1n.1 'trai\J pnMupuie, podph) npra\ro:nych O'flb 
.s pftp.ldrw: wl~i n.1k1uo,u urče lil' (BA a 7\ch!jlltnC 113 

wcbowch <tr.utkJch "''"'·!.l<'!. h-h.l cz LOznamcm 
o ~tÓurcm") Otrt.Uncru u phstoupci\Í JC o:odH>Iatcl!r 
(:BA ''Y'la\1 pil't\4)UJICÍ ~traoě JliSCil\ll( poi'\T7cni 
O OOruČCOI 0.711JntCOI O pri'-hlUpcru prokazuJIÓ tUtO 
o.kut«noo;t Str JO}' ,c \'.t.lJ~IllllČ mfomlUJI o >llutečnostt tc 
učt111ly O.t.Nmcni o ptt.twpc:rů. s:f•čcnů ~~ a timlo 
ůcdem mc>hou '"-lllČJŮI buď J..opte pfi.,ltl~nvch O.anmcm 
o ph>toupcní >polu 'dt,kbúcm o JCJICh doručeru CBA. 
nt'bo kopte poM7cni o doručeni Om.imcni o při:.louperu 
vy,tu,cO.: l'UI\ L'~lnk) pfl\tuupcm k phsiUSne Zmčno'~ 
dokumentaCI v~ak mc11 ''"ll};llnJ na~IJ\3JÍ \'ldy 'den 
doručem Om.imem o pthlllLIJXOI ('BA po~lcdni u >lr.ln. 
pnčem> mu1 Mrarom1 JC tJkove ph!.toupem učinne ,.f<l) 



jen v lnkovcm rozsahu. v nérn7 se vymezení Změnové 
doklunentacc v příslušných Oznámcnich o pri.stoupení 
jednotlivých slran shoduji. Ustanoveni tohmo čllinku 1(5) 
nevylučuJe právo ~lrun dohodnou! mezi scoou jakoukoli 
změnu Smlouvy ' souladu s rozhodným právem. 

2. TrnnsakcP 

(I) Forma. Transakce může být uzavtena v ů.~lni 
formě nebo proslřc:dnimim jakýchkoli jiných 
komunikačních prostředků. Strany berou lili vědomi, že 
w.avteni Smlouvy musi být mož.né doložil písemné nebo 
jiným záznamem, který umožňuje reprodukci v nezmčnčné 
podobě. aby se Jednalo o smlu\11i ujednáni o alvčrcčném 
vyrovnáni. Strany dále berou na védoml. ie sjednáni 
fmančniho zaji~tčni nc\yiaduje písemnou ruů jinou 
zvli!Sini formu. avšak ~k'1nečnost. že do~lo ke vzniku 
finančního zaji§tění. musl být mo7né doložil písemné. 
.Jinak se nejedná o finančni zaj!Stěni . Pisemna forma JC 
přitom zachována. je-li vzmk finančniho zaji~!ěni 7.achycen 
záznamem. který vznik finančnlho za.jiMčni dokládá 
a umoiliuje reprodukci v nc7mčnčné podohě, a to ujména 
zázl'ldmem ,. elektronickém systemu smmy určené ve 
Zvlá.~tních lllilanovenkh nebo v elektronickčm systému 
provozovaném tfeú osobou urteném \'C Zvlášlnich 
U$tanovenich; písemná smlouvu se nevy2aduje. 

(2) Ko11finnace. 

(a) ~ Polc\, co se >trany dohodnou na určité 
TmnsakcL k:.'lMá strana oeprodlenč doručí druhé Slraně 
potvrzeni ( . .Konfirmace") takové Transakce způsobem 
uvetl~ným v článku 8 oobo jiným způsobem. který si 
strJny pŤCJÍ. aby byl úč1nný pro ůf:cly potvr7ení nebo 
doloženi léto Tran~akce. což v každem ptipadě bude pro 
všechny účely dostatečně pro doloženi závamě část i teto 
Smlouvy. Strany se mohou dohodnout, k Konfirmaci 
vvstaví pouze jedna z ruch s tim. že druhá slrana tuto 
Konf1nnac1 por\Tlii. Konfmnace potvrLUJe podmínky 
Transakce sjednané nebo změněné způsobem .tanoveným 
toUto Smlouvou. přičemž sjednané podmínky Trrulloakee 
dak: podrobnčji upřcsimjc a doplňuje mimo jiné o nektcre 
pojmy uvedené v Konfirmaci. Konfimtace potvrzená 
druhou stranou nebo Konfirmace. ktenl je považována za 
potvrzenou druhou strunou, Je pol vrz..cním o uzavřeni či 
změně Transakce. ačkoliv si strany př1 sjednáváni 
Tran~akcc nesdélily veškeré podmínky specifikujíc! 
Transakci. ktcrě j>ou uvedeny výhr.tdně v KontimlaCi. 
V ptípadě jakěhokohv rozporu mez1 podminkanu 
!\icdnanýnn ph w-avtem či změně Transakce. Konfmuací 
a Rámcovou smlouvou mají přednost takto sjedn.lné 
pod1l1Ínll.y Tr.msakce před Konf1rmacl a Ramcovou 
smlouvou. přtčemJ. Konfirm.1ce m:i přednost před 
Rámcovou ~-mlouvou. Ncvysravcni nebo nedoniČeni .tcdnč 
nebo obou Konftnnaci. nepotvnenl vystavené Konfirmace 
druhou stranou. nebo vy;.raveni a potvrzeni Koofirmace, 
která jo: nespr-.ívná, nebude a ncmitžc mit vhv na platnost 
ani na obsah Transakce. Ustanoveni ~ 1757 Občanského 
Zlikoníku se nepoužije. 

(b) l'časnti konfimrace. Strany vynaloží v~keré 
pi"imčrené úsilí v dobré víře a olx:hoduě pi'iměřcným 
.l]JÚSObem. aby zajistily. L.e ka7da T ransakcc bude 
JlOMZI!na k Tcnninu vča:.né Konfim1ace. Ve V7lahu ke 
každe Příslušné pot\TZované transakci: 

(i) Dokwnentujici strana doručí Obdrtiv~í straně 
Koofi!1Th1CI, co llCJdfivc ro bude mož:nč a neJpozději 
k Terminu doručeni Konfirmace: a 

(i I) po doručeni uvedeném v bodč (a) vý~c 

Obtc mi usurncn~m :!118 

Obdrživš1 strana s vynaložením veškerého přiměřeného 
úsili v dobrě \~ře a obchcx:lně přiměřeným způsobem buď 
Konfirmaci potvrdí. nebo Dokumentující straně doručí 
Omámeni o ncpotvrzcni, co nejtlti\'C to bude možné 
a nejpozděJI k Tcmtinu včasm! Konfim1acc. 

Pokud Obdrí.ivši qra11a doručl DokumeniUjici stran<' 
0Tnámeni o ' nepotvtzeni k Terminu včasné Konfmnace. 
Strana A a Strana B vynalo7i veškeré pnměřcnč úsili 
v dobré víře a obchodně pt1mčtcn)'m způsobem. aby se 
pokusily co rejdřív~ neshodu vyřesit a Příslušnou 
porvrzovanou r ransakcr potvrdit. V c v-ttahu ke ka:t.dé 
Plislu.~nč transakci DAC. pokud Dokumentující strana 
1ašle Obdrž:ivši straně Konfim1ac1 k Tcmtinu doručem 
Konfinnacc a Obdr:i:iv~i strana Konfrm1aC1 nepotvrdi 
nebo Dok\Dnt'ntujici slranč nezašle Omámení 
o nepotvrzerú k Terminu včasné Konfirmace. budou se 
podminky KonJirmacc považovat za odsouhlasené 
a Konfmnace se bude považoval za potvrzenou 
Obddhvši >lrJnou k Terminu včasné Konfirmace s tím. 
2e nepotvrzeni Konfirmace Obdrživší stranou 
Dokumentující srrnnč nebo nezasláni Oznámerú 
o nepotvrzcni Qlxh71vší stranou Dokumemující sr raně 
k Temtínu včasné Konfirmace nezbavuje Obdrživši 
stranu povmnosll doručit l)okumentujíci srranč 
pohT7enou Konfirmaci podle rohoro čhinku 2(2). 

(cJ Definice. Pro účely článku 2(2)(b): 

.,Datwu obchodu" znamená danun uza,Ťeni Tran~akce. 

•• Den začátku ,,tasného potvr7.ováni'' 7namcná dvacátý 
den po zvefCJIIČni článku 12 kapitoly vm Nařizenl 
Komise v přene<ené pravomoci CEU) č. 149'20 13. 

,,Dokwnentujici strana" znamená Strana uvedt:ná jako 
DokwneniUJÍCÍ strana ve Zvlašrruch ustanoveních. 

.. Obdrživši strana·• zname.ná s tranu. krerit neni 
Dokumentující 'ltrana. 

.. ohlednč nii byl Jli'OVcdcn clearing·' ve vztahu k wi:ite 
Tran~a.kc1 znamená. že taro transakce byla postoupena 
(včetně piípadú, kdy se postupuji údaje o této T=kci) 
ůsrfcdní prollstrané pro clearing v příslušné Slu7bě 
Ůstředni protistrany a že tato Ústřední prot1srrana se ~tala 
stranou výsledné nebo pfípadnč souv-Liaž.né trdll)akce 
podle Souboru pravtdeltéto Ůstledni proustrany. 

.. Oznámeni o ncpo1vrzeni" "~ VLtahu ke Konfmuaci 
poskytnuté DokumentuJÍCÍ srrnnou znamemi písemné 
omámení 7.asldllé Obdrživší stranou DokumentuJICi 
slraně o torn. že podmínky této Kmúrrmace přesně 
ncodnitc1i podmínky Transakce, k1crc podmínk-y JSOU 
nepřcsm! a jak by tyto podmínky podle názoru Obdriivši 
strany mely zrúr 

..potvrdit" ve V7la.hu ke Konfirmaci za:.laně 
Dok·umcntujici straoou Obdrživší straně znamená 
písemné potvrzeni (podp1sem stejnopisu Konfinnacc č1 
jinak) nebo elektronické potvneni zaslané Obdr:Cwši 
strunou Dokwnentujicí straně o tom, že podmínky této 
Konfmnace odrá'-cJi podmínky Príslu.~oé potvn;ované 
1ran.sakcc. a . .pohnena" bude vykl:idáno obdobně 

,.Pfislušná porvrzovaná rra~ttkce" Lnamenň transakci. 
ohlcdnč níž nebyl proveden clcanng, a ktcni byla 
zaúčtována v Den 7-ačalku včasného potvrzováni či po 
něm. 
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.J>nslu:in.l 1ralb3kce Ul\t · T113mcn.1 J.lkoukolo 
l'ti\IU;nou J'OI\T70~31l0U tran.,akcl. lo.1erá byla IWlVfena 
na talo.IJd~ 1mphc11ruho 'ouhlasu Obdr71\il ,tran) 
s Konlinnaci 

.$lulha UWcdm proU>Ifany•· \C Y71ahu k urt.te ll~llední 
prollstronč trumcllá shvbu tleanngu OTC dendtů 
robw:nou toulo LIMfcdru protistraoolL 

.. Soubor praHdcl.. H \'7tdhu ke Slu}bě UMfedni 
prOHMrany znamc:na ptl~l~n.i prav1dla. podmmky. 
J>OSiup)'. pkdpiS). "landardni podmínky. smlouvy 
o tlc~tvi. přilohy o kolalcr.llu. omámeru a smtm~~;c: 

nebo JlllČ 1.1J.mc dot..wncnty phJat~ ptU;lu!rou L'>lfedru 
ptllt"lraoou. ,. plalllCm 7něru 

.,Temůn duručťm Konfirmace .. 7rumená (1) 16'00 hodm 
' Mi,lm olxhodru den pted Temunem ,·1:asnť 
KnnlinndCC, nct>.> (111 pokud Termín ,ta,,.; Konfirmace 
IU\I3ne po dru, kltrY JC! druhý Mi>tR nbchodni ckn po 
O.uu obch1>Ju, 16·00 hodm' druh\ Mistni obchodili den 
bc7p1os1tcdnt plcddw.cJici Tcmti~u 1ča.snc Konlimucc 
B..-z ohledu m jakckuh opačri u.'lano,.-ni lélo Smlou1·y, 
. \h>1ru ohthodru den~ l'ro 1:)10 ocel' zmmena den. 1e 
ltcry obchodní b3nk) a devvové trh\ JSOU obV}lle 
nte,tcny j'ro 'Jipot~dáni plateb H ~>lt. \C kleTnT~ ;e 
W111>tčna pobočlo;~. pr.".licdructnm ltere Obdrž.l\'ši ~trana 
1edn.1 pro U.:cly pfi,llbri p<mno\anC lrai'ISolktc 

.. Tcnnm 1ťa~ne Kunlinnace- ti\Jmcll.ll.onee posledního 
dne, do ~lcr~ho 1310 l'ti\l~ro plli\'Q0\111\3 trnrt>akce 
mu." b)l ('ll>l\l7o:na v snuladu s cl;inkcm 12 bpttoly VliJ 
NJh7Cm Konti'C ptcne,cné pravomoCI (FU 1 
c 14'>'2013 

.,Us1r.•dru prol"lrun.J'' Jnameru ů~th:dm ['fOII.SimnU 
opravnčnou pod~ člunt..u 14 l·.M IR nebo uzna1·anou podle 
čhinku 25 EM IR 

( >zttaiiiO\ U(l {l(lllfl/1(1.<1/ 

(d) Ve wtahu ke l..ůdC Tra!l>akeL na kt.:rou o;e •7tahuJC 
J'O"nno<n O/ll.lnt0\111 lldaJé o uz.avtenych, ZJnent'nych 
neho W.onťcll)..:h dcmulo\"'ch \ntlouvach prá1'1UCkt 
o,ob(· rt'l:"'ru'~'"" }lko rcg1>1r obchodních udaJÚ 
' '>OUiadu s tl.tnkcm SS 1\anzenl E"ropo;ktho parlamentu 
a Ról<l~ trUJ č M~ 2012 o OK dcrwaJcch. ús1řcdnich 
flrtlll>ttan:ích a regL<Ircch uhtll&ldnic.:h udajú (_EMIR -, 
nebo uznanc tJl..<> reg1srr ot-.:hodnkh lidJ1ů ' souladu 
' ll.uli<cm 77 l:M !K ( . .Reg1.'tr <>bthodnith lldaju") nebo 
h TUI"t..C:mu urganu pro c:ennt papil') a uftv zii.zencmu 
Naiizcrum [nopslo.ého parlamcnlu a Rad~ !EU) 
t IIJCW2Ul0 t • .E.<;!'.t\1 '-ouladu \Článkem Q EMIR 
( .. Onwmo\atl po•Hllllhl") (pro účely toholo čLínku lel) 
a '"''>ll 6(1) ll Li.'lnich u.'unuvcni .• PřLSiuSru uansakce"). ,.., 
>lr.lll\ dohodlv na tom. u budou rcdnal v dobo: vile. 3\Jy s1 
od.-oUhb..\11)' ;nfOf111.JCc U\Cdent \ hbulce 2 (Spotctnc 
udaje) (Í) přik>hy :-.lahr.:ru Komt..-' pfcnc'ó:ne pra\OOiotl 
(fU) ( 1·1!-'201 ~. a (u) ptiloh) PrO\oldčciho roh7eru 
KomL'e !I:.U1 ( 1247'201~ C.Phluh\ o oaumuvlini") 
( •• 'ipoJcčllČ WJJe") prcd lim ná . budou Ozn3.mtll)' 

Pti>luSnému rt~l!olru <>btbodru•·h iKLI1ů (J3k J" d<!ruJCl\ jn 

' članku 6( 1) Zvl~truch US13novem) 

Ch) Pol.ud " v71.thu t.. Jdkct..oh J>h,Ju\nc 1ransakc1 bude 
pmv.e Jcdro s1rana I .. Oat.111\UiiCI ,trana") .ouhlas1t s um 
i.e bude otmmuval mformace U\'edené ' Tabulce I (Údnte 
u p1oi1~1Htně) Phloh 11 071l.lmo•anl ( .. ÚddJC o smluvni 
Mr.!~" I •c '.-tahu I. ohčma 'trnnam a: nebo Společ ne 
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mlaJC. dnJhj '1n1na t • .Neormmutl<:l 'trolna"J 

(i) S<•uhla>i " rirn. it OlnamUJitl >lr3ni': 1čas 
J'<):>l.yu..: mtumt;K;<: ncth)'lnť pru 10. aby Omanwjíci 
S1roru mohla o;plrul ''''u p.11inoos1 podle č.Í.'II 6(1) 
/.vhišlnich II'\IB11<>>eni a 

(ll) JlfohlnSUJC Ů71\JniUJII:I <lrllllČ. re mlonnacc:. 
klcré po'>k}1nc podk: článku 2(31{b)(l) v')l1.c, ISOll ' dobč 
pu~kytnull vr '~•·ch podslillnych ohledech pru\dlvt. ptesné 
a úplnc 

(c) l'ul.ud 1akUoh •lraru ' mfonnilci<'h dhve 
po;kymutych druht ,,ranč 7J~>II ch)hU lo.ll'IU je pod.'ilalna 
pro 07nalll0\ot<:l l"l'lnno>t. 1a1o 'llilna 111 druhc stmně 
ozn:mu. co IICJdlnc tn bude mo>ně. a ob! ,tr.lll) na 
naprnvu t~lo ch}hy '')nalo!J 1dlcn~ piiměfcne ůs•ll 
v dobr.i \lh: a n"'-'hO<fné pilrnčreným .-pu•.obcm 

Vcllťre mloml.lcc po\lW~If Rc~ obchodmch udaJu 
nebo Ptislu~nému rcg1>1ru obdtodmcb udoltll (Jak JC 
dcfioo1an ' t&.ti bll) z, lá>truch U>.lanovcru pro učd~ 
'J>IO.:ru Ůlllamtl\'l}('J J>O>lnno>ll) ~c fl<"k)11Ut anii by 111 
m.!lo vl.- na J3kykoh >OUČJ>nv čt budouc1 spor mcn 
'ilr:tnam1 1e vztahu k poslytrait)m mfonnac1m 

3. Plalh~. dodinl a pHtMnt dcfin~e 

(li Dgn1m mi,H•> .ptiwh Ka>d.J o;lfana prmcdc S\e 
plal by a dod.ini ' ča.'c. I. daru. na mi~~~~ a na ueet. klft) 
bude .JohO<lnu1 pm fiÍ1'II.bnou T r ~ll>ilktt. a 10 1JlU>obcm 
obl)lo.l)-m pro pllllby nebo dod.ini la.ko,eho druhu. Katda 
pL11ba bude pruvcdcna ~ m~OO: dclh•>dnutě pro pil,fušnou 
fransakc1 C .. SmiU\111 n!Cna .. ), a 10 bez n.tldadú 
a' penHmth prn>uede~th. které t'nu volně d"porub1lnl 
" den b'JIIJ!Il<"ll Kd>d;i ''r.•ru mu1c Lrnčrul "ol ilče1 pro 
piiJem pl.uby č1 d<XLlru 11.1 1..akl~ oTn.tn•m• iJorui:t,n<ho 
druhé <lruné alo::<p<lli d,:"e1 ( 10) Obthodruch dnů před 
planownym dnem pnslu'ně platby čl dodám, av~ak 
> vyjunkou plipddU. ~dy druh.i ~1ro1nn VLI1Cbe dlivodri 
llolntllky pnlll ~<•ku'i trnčně lt.t 7.1kl.ld~ vču.,ného 
um3ml'ni 

(}J No•w>d •·la<tiiiCk.-im wina 7(1<'11!1 ph"'Od 
fumu a i< lt IIÚ.<tmui 

(Ul ťis)od ,tg<tnll#ho I'I!IHJ NebuJc-h dohodnu1o 
Jlll.lk. J3k(~oh dod.Jm nebo prcvod ccnnych paprrú nebo 
7JI.ruho,an)'•h ccnn)C'h pap1rů ( .. C'cnnc papil)") č1 Jln}ch 
ln\C:.IIČnith d liruntnich n.buu;il (cemc papil') a jmé 
10\C\IIČru a finančm ru"mte d.,lt ~po leč ně ;Ao ,J mantni 
n.í'II'OJC") nebo j1neho nlolttlku (klel)' ' phpadč 
Uerilalory<h tr.~~t,akci zahrnuje Jakakoh dals1 pod}Jado'~ 
akma u lakm~th TransJktl). w.ktllcentny tetinou >tranou 
\C pr~h druhé ,uan} podle Smk•uvy. bude zaJ..Iátbt 
pi'c1od lll'On'ltrclll'hn vfa.,uuckcbo Jri~"a k W.ovým 
rmanťnim n.í..'lfOtlim a. 111:hn u~aJCiku na druhou waoo. 
3nebo. pokud 10 bude ob,)klc ' rru\1~ d<>d.ini. prc'od 
pr.~,nioo utulu (n.lpr 'J'<>Iu' Ja,1mct..eho (lr.Í'" 
l Firuntrumu na.-11011 nebo Jlnt filml} ekonomického 
\laslrumi. k1era je 1\ri.:čnim ck1ivalcntem W.o,·ého 
\IJ>tmckehn prav~. \Cc:lnt. a 1<> \C v'cch phpildcch. 
OCOJJ\C/CJihll prn~a rwJadJt > takO\'ýml ~ mantnum 
n•"trOfl J nebo rn.IJct!..em). u mkol.- lfiLcni n3ruku 
n:t llipokojeni taJi':;lčn)th \čhldů. pou>iti 1em1mu 
.. tinančm loilll•'rál", Mli~~o~nčni 7..J)Iitc!m" nebo . .llilhmdil" 
(..l>Ub-I!IUCC") nebude vykl.ldanu jJk<> dohod.! O opaku. 
Převodce hrontmch náslrUJŮ .tncbo maJťlku (I)~~\ 1~1u 
'llU\1,10'>11 ncp<1nech,1 vla>lmcle prám om UJISI'ovaci 
ná1o~ k t<mlll llrunčnim n.JslrOJům a/nebo maJetku. aru 
pr:lvo ~ lllkn,)m• I111Jntnlnu n:ímo11 afneho ma.rerkcm 
nakl<lddt .1 Cu) vyho1m1 ~~kcrc dokumenty, klen' hudou 
rozumrt 'Yt..ldol.iny t.. uskurcCnénl lolkoveho uplného 
pf.:vodu 



(b) Z()ětll!í převod rtMJnannvch finanénich 
nástroni Po\11111051 vrátil nebo pfevést zpět kterékoli 
Fioo.nčtú nástroje znamená povmrost pfe\cst Finančni 
nástroje rovnocenné přislll~njm Firončnim 1l8strojům. 
Rovnoccnnjmi Finančními nástroji ~ou Finančni nástroje 
stcjni!bo druhu vydaně S1CJilOU osobou ~e ~tcJné měně. ve 
stejné emasi nebo tiídě. ve steJné formč a steJné podobě 
(n10hoo-li mit ro7.dílnou formu a/nebo podobu), ze ktcljch 
vzniknji srejná práva 1,1 majl steJnou Jmenovitou hodnotu. 
mají-li pneoovitou hodnotil Jestliže všechny takové 
Finanční nástroje byly splaceny, byla 7mčně!lil jejich 
jmer10vitá hodnota. byly vzary z oběhu, byly vyměněny. 
zkonvertovány. roz.děleny. konsohdováoy nebo došlo 
k "Ýl'kytu Jakckoli podobné události po:.tihujici Finančnl 
nástroje. ro,nocei1J1<.! Fmančrú nástroJe 7namcnaJi mno7.stvi 
Finančních nástrOJŮ. penč7nich prostředků a Jl!lých akt1' 
túále spoleeni! jako • .Nlthmdní aktiva") přijatých ve vztahu 
k přisl~ným Finančním nástrojům ,. dúslcdku takové 
udá losu (a to s tím. že pokud mll~ela být u placew nějaká 
ř.listka za účelem obdrženi takových Náhradnich aktiv, 
bude povinnost k jeJich převodu podnúněna navrácením 
takovč čá.~tky nabyvatelem převode i). 

(J) Padmínkv p/aini Plněni každé p<JVÍMOSII 
pllsl~ne strany provést platbu čt dodáni je podmíněno 
následující mJ skutečnos1nů: 

(1) nenastal ani ncprobíh:i Mdny Pfípad porušeni nebo 
událost. ktt."r.i by se mohla uplynu1ím ča~u nebo 
uskutečněním oznámeni (nebo kombinaci obojího) 
stát P~ipadcm pon1.~ni ve vztahu ke druhe smlu\1lÍ 
straoč, a 

(ii) u přísl~né Transakce nebylo podáno oznámeni 
o odstoupeni z duvodu Změny okoloosti. 

(4) ptutrhai w tms't!'ni Neru-li dohodnuto Jinak. 
pokud by v kterýkol i den byly strany Jinak po,·inny provést 
ze StCJllČ Transakce platby ve stc,iné mčnč, vz.ájenmé 
peněžní dluhy smluvních stran budou automaticky 
vz~jesnnč započteny a strana dlužící vč1ší částku uhradí 
druhč stranč rozdíl mcz1 takovými část.kanů. Strany se 
mohou dohodoout, že tato zásada bude platit pro dvě nebo 
více Transakcí nebo pro jeden nebo vice typu Transakci 
anebo že bude platit i rro vzáJemné závuky k dodáni 
Z<JSIUj:lltclných věcí nebo majetku. Pokud mW.e být Jl!drt.a 
mima vyjádřena v niznych m~nových jcdootkách (např. 
v jéJnotcc euro a národních měnov)·ch jcdootk.ách podle 
zásad upravujidch pl'echod k E\1·opské hospodářské 
a meoovč um i), zásada stanovená v první \•ětč tohoto 
l>dslavce bude platit p<)UZ.C tehdy. pokud mnji být obě 
pla1by provedeny ve ~cjne měnové jedootce. 

(5) Pu;dni ulutbu Pokud kteráko li strana neprovede 
platbu v rámc1 Transakce ve prospčch druhé strany 
v terminu splatnosti (a to, pro vyloučeni pochybnosti, aniž 
by byla oprávněna 7.adriet tnkovou platbu), la~oou oa 
l<skové dlu7né ča~tcc nab1hat ůroky z prodlení splatné na 
pot.ádání (a to před 1 p<l připadrn:m soudním rozhodnutí) 
p~i Sazbě úroku z prodlení vypočtené na období ode dne 
splatno:<t1 (\tctně) do dne obdr7.eni lllkové platb) (V)'JI03). 

.,Salba úroku z prodlení" znamena neiV}~ší z n:hledtyídch 
sazeb: 

(a) Mct:ibankovní Ílrokovou sazbu: nebo 

(h) prokazatelné náklady vynaloi.er.! druhou straoou n.a 
7iskaní rři slu~né čá$tky. v obou případech (ll) i (b) plus 
itroková pfirá?ka, která můfc bYt dohodnuta ve ZvláStruch 
USH1110VCnich: nebo 

(c) 0%. 
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,Mcúbankovru ůrokov.i sazba" znamená ůrokovou sazbu 
nabízenou (offer) predrúmi bankamJ pro vklady se 
splatností ná~lcdujicí pracovní den po dni n:~bidky obchodu 
(overnight) v místě provedeni platby a " mčoč dlužné 
částky. a to za každy den prodleni (pokud JC dluroa č.ástka 
v euro. uplatňt~e se sazba Euro Overrught Index A vcragc 
Rate ( • .EONIA") vypočtená Evrop;;kou centrální bankou, 
pokud je dlužná částka ,. českých korunách. upJ.1niujc S\! 

suoo Czcch Ovcm1ght Index Avcragc ( .. C'ZEONIA") 
vypočtená a zvcfejnčná Č'eskou národní bankou). 

(fl) Kmm>ncť Ohchodtlihn dne. Pokud jakékoli 
platební datum nebo jakékoh ro?hodné darum nebo datum 
pro qcenčni, dlltum vznit.:u č1 ukončeni nebo Jakékoli 
darurn uplatněni. na kterém se strany dohodly a které má 
byt Obchodním dnem. nerú Obchodním dnem, rozwnf s~. 
ž.e pro~ctle1ú plateb, dodáni, rozhodnutí nebo oceoětů. 
nebo dan1m V71liku, ukončeni n.:bo uplatnčni přip3dnc. 
podl~ toho, jak bude u pi'islll~~ Transakce zvoleno, buď 
na 

(3) bezprostředně prudcházcjici Obchodnl den 
(,.Předcházejicl den"): oebo 

(b) bezprostředně následujíd Obchodrú den (.Následujfcí 
den"); nebo 

(c) bczpTOI>'třec.lnč nasledujicl Obchodni den. pokud však 
takový d~n nespadá do dalšího kalendářního rni!~ice -
v takovém pflpadě ptislušna platba, dodáni. rozhodnutí 
nebo oce~ni bude uskUtečněno, p<Jpfípadě ptislu.~né 
datum vzruku, ukončeni nebo uplaloěnl př~padnc na 
bezprost.ředni! předchá?ejíci Obchodni den 
( • .Modifikovaný následujíc1 den" nebo "Modilikovanj 
den") 

s lim. Zt: př1 neučtnéni takovčho rozhodnutí bude platit bod 
(b) s vXjimkou data pro oceoěni. kdy bude platit bod (a). 

(7) DrOmce Obdwdníhu ch11' 

(a) .. Obchodní den .. 7.mmená. pokud se JCdná o plalb\1 
nebo doc.lánL den (kromě sobol}' a neděle). k.dy ma Ji 
t..om~rčni banky v ?raze otevřeno pro běžné obchodováni 
a úroveň: 

(i) Jedná-h se o platbu v česl<}·cb kocunách. den. ve který 
JSOU všechny pfíslušné časti systému Ceskč národní 
banky CERTIS funkční do té miry, že platba mližc 
bý1 provedena. 

(i i) Jedná-h se o platbu v euro. den, ve kter)r jsou všechn)' 
příslušné čásu ~ystému TARGET llmkční do té m!ry. 
:ie taková plal ba mil:že b)it prnve<le nn; 

(iii) Jcdná-h se o platby v jakékoli jiné mčnč. den. kdy 
maji komcr~ní lxmky otevfeoo pro obchodování 
(včetně plateb ,. dané mčnč. dc,1zových 0<1n.~akc1 
a vkladu v ci:zi měně) v místě( ech) dohodnulém(ých) 
pro příslušnou Transakci nebo. ncni-li takové misto 
dohodnmo. v mistč. kde se nachšzi příslušný účet. 
a pokud je ndl~no&. pak v hlavním finančním centru 
měny pnslu.mé platby. pokud lakové ccntnnn 
eXIStUje: 

(1v) Jedná-h se o dodání ftnančnich n&1roJu, 

(A) v ptipadč. kdy má byt Trnnsakce V}'Jll•h\dáro 
pro~tfcdnict\tru V}'flOhídaciho syst.!mu prtl cenné 
paplry. zakruhované cenné papiry čJ jině obdobně 
ccnnč papíry vedeně v cnde!ICI. den. ve který JC 
!Jlkový vypořádac1 systém v provozu v místě dodaní 
finančních OOSIIOjů: a 

(B J pokud ma být Transakce vypořádana jinak než 



způsobem uvedeným " bodč (A), den, kdy maji 
komcrčnl banky otcvteoo pro běžoé obchodovilm 
v místě dodání Finančních n.istroJÓ. 

(v) jedná-ll se o dodaniJakchokolljmeho maretku kromě 
Finančních nástrojů. den. l..ter}• je pracovnim dnem 
komerčních bank v místě dodání ptislušnélto majetku 
nebo Jakýkoli jiný den. 1111 kterěm se strany 
dohodnou v Konlirotaci daných Transakci nebo 
.rinak: 

(bl .• Obchodní den"' znamcnil, pokud se jedná o oceněni. 
deo (kromč soboty a nedčle). ve k1crý m(tže být mmmné 
provedeno aktuální occnční na /Jikladě dohodnutých 
ceno~ých zdroJ u: 
(c) •. Obchodní den"' 7namcná, pokud se JCdná o Jakékoli 
oznámeni či julé sdělení. de o (kromč sobory a neděle). JCn7 
je praco11úm dnem komerčních bank ve městě u\Cdeném 
v adrese,l..'terou poskytne příjemce podle článku 8( I). 

(8) Trtni hodnota. ..Trblí 
v pnpadě Finančních nástrojů 
8 v kterýkoli den. 

hodnota'" zruuncná 
v kteroukoli dobu 

(a} cenu tako,~•ch Finaocních nástrojů v té dobč 
:.woovenou a získanou prosltt:dnictvim obo:c:ně ULNhaného 
Lůrojc: dohodnutého rneLJ ~trunam1; nebo 

{b) pokud se strany nedohodnou nebo cena není stanovena 
a 

(i) pokud jsou Finanční náslr<>Je přijaty k obchodováni 
na regulovaném trhu a obchodováni s 1111111 ne111 
pozastaveno, Jejich poslední cenu vyhhiknou na 
takovém regulovaném trhu; a 

lti) pokud nejsou Finaocni nástroJe přijaty k obdtodov:irú 
na regulovnném trhu. ale maji v takový den na 
bJa\lllÍm obchodním trhu cenu 1vb.I!Uenou centrální 
bankou nebo příslušným opni~ným subjeb:tem. 
cenu takto naposledy 7.vctei~rou: a 

(iii) v jak.imkoli J•nem připadě, průměr kupních 
a prodcjnleh cen t~chto FtnančJúch noistrojů v danou 
dobu a den. stano,'ených dvěma hlavnimi ilřasmiky 
trhu V)jma smlu1nich stran; 

v obou ptipadcch uvedených \' bodě (a) a (bl s pfipočtenim 
veškerých nc7..aplacenych úrokú (jdc-h o kladné čá:,tky), 
a s odečtením absoluutich hodnot takových úroku (idc-h 
o L.:iporné částky}, (pokuJ tylo částky již neJsou zahrnuty 
v takové ceně) z t.čchto Fioančnich nástrojů k takovému 
dni. 

4. Daně 

(I) Sriékavó d(l)i Pokud strana JC nebo bude 
poVInna prové~t odpočet nebo ~rážku daně nebo Jmýc:h 
poplatků z platb). ktrr.i má být provc:dena. zaplatí druhé 
straně takové dodatečné částky, aby bylo zajištěno. ~ 
tlruhá struna obdr'Li celou Čii:!tku. na ktc:rou by Ji vzrukl 
nárok v dobč takovc platby. kdyhy takový odpočet ~~ 
.-r.ižka rn:byla vy.laduvána. Toto však ncplati 1 pnpad~. 
kdy je piíslušná daft nebo poplatek uložen( a} 

(a) juri~dikci neho jménem či na ilčet junsdikce (nebo 
daňovým úl'adem Juri!>dikcc nebo se sídlem 1 Junsdikci), 
ve které ma ptiJcmce platby svou Provozovnu (nebo místo 
bydliště. pokud je příjemce fyzickou osobou): 

(b) na 7ákladě (přímé či ncpřirné) povmnostl uložene 
mczinilmdnl srn louvou. ji7 JC takova jurischkcc stranou. 
nebo předpisem či směrnici unplememovanou podle 
takové mmnárodni srn louvy, 
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(c) z důvodu rM!splnění povinnosti příjemce podle článku 
10(4)(b); nebo 

(d) JakO srážková daň uvalená na plathy neamerickým 
proltstranám podle 1.ákona SpoJCných >tátu o dodrt.ování 
daňových předp!Stl ve vztahu k účr.\tm v 7;Jhraničí 
( . .FA TC A"'). tedy jako Jakákoli federální ~rážková daft 
USA uvalená nebo vybraná podle § 1471 a7 § 1474 
Daliověho zákoníku USA z roln1 I Q86. v platném znčni 
(.,Zákoník"'). jakýchkoli st3mJÍCÍch nebo budoucich 
předpi.sC1 nebo jejich oficiál.niho výkladtL jakckoli dohody 
uzavřené podl.: § 1471 odst b) Z.íkoniku nebo jakýchkoli 
fiskálních nebo re~:ulatomích právních předpisťt. pravidd 
rll!bo praxe pfijatých ro zaklndč jakékoli mczivládru 
dohody uzavřené v souvis losu s provedeni m 1 čchto 
parografů Z'ikoníku (..Srá7J<ov:i daň I-A rc A"'). Pro 
vyloučeni pochybností. Srážková daň FAT(' A rc daň, JeJi7 
odečet nebo ~niJka je požadována příslušným zákonem. 

(2) Swámí poplallq-. S výhrndou článku I 0(2) je 
kaldá strana povinna zaplatil kolko\'Jlé. spnivní poplatky ČJ 
jinou podobnou daft nebo poplatek. l..1crý je splatný ve 
vztahu ke Smlouvě ( •. Správní poplatek .. ) ll který byl uložen 
straně v JltrtSdikcL kde má tato s1rana svou Provozovnu 
nebo místo bydli~t~. ptičemž taková strana od!kodni 
druhou stranu za Jakýkoli Spravni poplatek. který JC 
v takové rurisdikci splatný. 11 kter}' byl druhé ~tra ně uložen. 
pokud však Provozovna (nebo místo bydliště. pokud j~ 
druhá ~lrana fyzickou osobou) druhé stran)' ncní v té7..c 
_iunsdikeJ. 

S. Prohlášení 

{I) ProillúJeni ~ždá strana prohla.~l.\Je druhc stranč 
ke dni UL3VŤerú Rámcově smlouvy a ke dni uza.,Ťcni každé 
Transakce, ž.:: 

(a) Sta/liS. Platnč C1<JSI;l.!je ' souladu s přísl~'ným 
právním r.idem. podle I..Jt"Jého je l31ožcna či podle l..1crého 
vznikla; 

(b) Jednáni seoldnos11. Je 
k podpiSU a doručení Smlo~') 

\yplývajidch povmno~ti. 

řádnč opci vnčna 
u k plnění z ní 

(e) Snu/ad taal'ieni Smluu•~· s prá1·niml ph:dpiSl 
U7a\1·cni 8111 plnčni Smlouvy neporu&uje a neni v roLpOru 
s Jakýmkoli právním ptcdp1scm nebo Jakymkoli spravnim 
či ~otdním rozhod1a~tim, které se na ni vztaht~e. nebo 
s .rakymkoh ustanoverum jeJich zaklddal.:IA}·clt 
dok\UllCntÚ a staoov; 

(d) Suuhlus)' Vclkeré spravni či jiné souhlasy. které 
má pfislu~ná struna vLhlcclem kl' Smlouvč zislwt. byly 
příslušnou <tranou získány a .1~ou plalné a ůcumé v pinem 
ro7.sahu; 

(e) Záwrno.<l Smlomy Její povinnosn vypl}'vajicí ze 
Smlouvy jsou platné. účinné a vymahatelné; 

(t) Neex/Sience 11ěkten'ch pi'ipadti. [)Je JC.flho vědomi 
ne nastal ani oetn<i žádný Případ porušeni aru pfipad. který 
by se mohl uplynutim času nebo na základě uskutečněni 
oznánlCru (Čl kombmnci obého) stát Případem poru~ení. 
ani ve vztahu k ni ncnastala a netrvá 7.ádná Zmčna 
okolností; 

(g} Nt!exi~'lence squdnich ii;;em U žádn~ho soudu. 
ro7.hod6ho tribunálu, orgánu ~tátní spril')' nebo jini:hu 
organu se nekoná. a pokud JC jí známo ani nehrozí, žádná 
mlobu. spor nebo iítení. které může ovlivrút platnost. 
ú~inno~l. távJ.zuost Dťbo vymahatelnost Smlouvy nebo 
schopnost strany plmt své povmnosti vyplývající ze 
Smlouvy: 



~h) li'<Wif'llehmtti S•'· Má '~keré znal061i a 1.1rušenosti 
neLbytnc k posouzeru vy hod a nnk JednorhvVI:h Tran:.akd 
a nespolcbá ~e v tomlo ohledu na druhou Mra nu. 

(I) Finanční knlatt'rá/. \.l;í plny prámi 111ul 
k Fmančnim ruhtroJÚm a penčžnim pr051h:dkúrn 
pfcvedeným dmhe struně JakO finančni kolatcrál podle 
Srnlou'')' a u tako\e Ftnančni náSifC'Ije a penHni 
p!OS1h:dky llCJSOU ~ti.teny Mdn}1n ústavnun pr.ivt-nl, 
zari~'ov<~cim právem nebo nárokem ér jiným prá\'Cill, ktcn' 
by mohlo ovlivnil pnívo druhé ~lrany V•llni: nakládat 
~ tčmtto Fnunčnimt nástrOJI a pcnčmimi prosttcdky 

(2) ťar@ti IUtannvrni Dll ruéit<'k Pruhlášcni dle 
o~lnvcc I (a) až li) se hude 11řimčřcně \'l.lahoval 1 nn 
Ručttelc a 7.Aruku 

. .L.áruka" JC ~mlouv<1 či jiný dnkwncnt uvedeny \c 
z,Wtnicb ustanoveních nebo v Konfinnact nebo jrn} 
7ll.Jišt'ovact dokwncnt, na aikladě l.1crcho ,Wna ze "lTBn 
této Smlouvy č1 Ručitel posl.y11a rutcni. Lúruku. :cismvnt 
právo nebo JlliOU JIStotu č1 lrrcdrrnl podporu nebo jmak 
mj1šfu,te tamté' ddino\ané dluhy jedné te srran této 
Smlouvy L Transakcí sjednaných na zókladě 1cto Smlouvy 
či \'ZrukJé V SOUVISlOSt i S n.imt 

• .Ručitel" Je tto:~i srrana uvedená ve Zvláštruch 
ustono\'Cntth nebo ' KonJim1act nt'bo ttcti stmna ' 
t.al..llvychto dokumentech neuvedena, kter.i zaJMuje dluhy 
Jedné 7.c stran léto Smlou''Y v\tčt dnthé sr:rar.'- této 
Smlouvy dle Záruky 

(J) ~~ 11gtinanbrí l'/runl. 

(a) ťmltlá.<em ndill!m('ni .wwn•. Kald:í Prohlašujíci 
slral)ól prohln.~uje druhé s!fllnč k~ ~dčmu drn a ke 
ka.i..dému okanv1ku, f..dy tUa\fc TrnllSilf..ci (pfičcm7 to1o 
prohlášeni bude. ) \ýhradou tl.ínl.u sp X h) níže. 
povalováno 7.a zopakované Prohla.~uJicí stranou vždy. 
dokud tato trnl'\'lak.-e nebude vypotádaná). te. 

(i) je (A I nclin.mčni smlU\'IIÍ strana tjaf.. je tc:nlo 
tcmtin defioovan v EM IR). ~bo (fl) subj.:f..1 U.<aTCný 

numo E' ropskou uru1, ktc:r). pokud JC JÍ po fádnem 
zváženi Jejího postav~:rů Lnámo. by byl nefinanční ~mluvrů 
srrana (jak J" rento tennln dc:fmován v EMIR). J'l{lf..'1.1d b} 
h) I usaLcn' Evropsl.é unn, a 

(i i) llC\ ;;tah~ic se na m poiiiiiilOst clcanngu podle 
EM IR t~bo. ve I'Ztahu k subjektu dle čkinku 5(3)(a){i)(ll) 
\ýšc. by se 1'1<1 tt<'!J nevztahovala povlllllOst clew:mgu, 
pokud by byl USII./Cn ,. EvTop:;kO: um i) ve vztahu k tětn 
1 rnn:sakci. Pro ůčc:ly tohoto čhinku 5(3}(a}(li) tohoto 
rrohlá.~cnl ~ mli 1a to. že Trat'bal.cc JC druhu, o k1crčm 
bylo prohWcno, ,,c se 1111 llČJ 1 ruhuJC povrnnost clcanngu 
v souladu ~ člankcm 5 1:...\lilR. a na k1ery :ó4: vzmhure 
povUlliOst clcanngu v ;ouladu s člinkem 4 ~liR (ba 
ohledu n.t to. jcMii tomu tak w >k1.ncčno~tl je). a 'c nebude 
brán zfl:tcl na pk.chodnil ustanovení FMIR. 

(hJ Postm•rru u ;mt!na TJO.<tavrai 

(i) Od (a \četně I okamt1ku, kdy dři ve n::tstanc Jl."dna 
z těchto dvou skwečnoStí: 

(AJ ProhlašuJÍCÍ Sll'ana bude w Z•láStrúch 
ustanoveních označeno Jako Nadpmhová nelinančni 
strana. a 

(8 ) Ptohla.~ujki ~traoo druhé strani: platre doručila 
07113mem u deanngověm postaveni. 

potom a} do (ale vyJma) okamžtku. kdy Prohlašující 
strai\3 druh.! stro11ě platně doručí Oznameni 
o n.:clednngovem JlO~tavcni, 'c článek 5(.'l)(a)(nl 

6,/Jg 

Prnhlášcrú ncftnančni >trany ncpouži.J< a ncbt~dc 1'\ont 
součást ProhiMent netinančni strany ohledně tc strany. 
která ve Zvl:íštnich ustarovcnicb byla 071llléena jako 
Nadprahnvó nefinanční strdna nebo kter.í plarnč 

docuč1la Otn.imcni o cbrmgovém ~ta\eni 

(ii) Od (a včetně) okamzil..u, kdy Nadprahová 
ncfinaru;nJ straoo drulté stranč platně doručl Oznámeru o 
ncclcaringovčm posta\c!Ů. se članck 5(3)/aJ(Il) Prohllbeni 
nl'finanéni >lrany poul.iJc: a bude tvorll součác;r Prohlá.~eni 
nefinanční Mrany ohledně té smluvní )!Jany, ktcr.i plotno! 
dontčila tnto Ozn:imení o ncdeanngnvém postavcm 

(111) Od (a \'Čclne) okamžiku, kdy ProhlašuJÍCr stran.1 
druhé straně platně doručí O.roámcni o neprohlášeru. :;c 
článek 5(3 )(a)( i) a, pokud jeho použili jtt nebylo 
vyloučeno. článek 5(3,)(al(ii) ProhiJiS...ni nefinančm strany 
ntpoužtJÍ a nebudou t'ont <ouča.~t Prohlá~ni nefinančni 
srrany ohlcdnč té ,tr.my. lacr.i platnč doručtla tuto 
Ornámcní o neprohlL<eni . 

(iv) Od (a včemč) okamiil.u. kdy Nc:prohla~ujici 
Mrann druhé ~ll'anč platně doručila Omámení o prohla~cni 
nt•linančni ~rany. se članky 5(1)(a)(t) a 5(3){a){n) 
Prohlášeni ncfinančni strany polŮIJI \'C V71ahu ke stran~. 
k1crá pl.ltnč doručtla toto 07.nimcni o rrohln&cni 
nclinančnl strany 

(\) Od ID l'čctnč) okamž1ku. kdy Ncprohla.~UJlCI 
strana druhé stranč platno! doručí Omámeru o prohli~cni 
nadprahové oeflll3nčni !>Irony. <;c článek 5(3)(a)(i) 
Prohlašcrů nelin:ančni stmny pounJe. ale článel. 5(3)(a)(ii) 
Prnhla~cni nefi1~1nčm strany se ncpoužtJe a nebude tvotn 
součást Pmhllicni nclinančru ~tr.uw, a 1o v7.dv ohlcdnč té 
strany. ktcr3 plalně doručila toto Óznilmcnl o prohlášeni 
oadprnho\ é ncftnančni qrany 

(r.) Pmu!;c'IIÍ Pmhlá.<eni 11t'/iumtilri s/1 dJII . 

(I) Pokud se uk,ile, 'i.c prohl&cni v članku 
5C3)(3)(ii) PruhláScni nclinanéni Strnny bylo v okam7iku 
uč1nčni (nebo v okanuiku. l.dy se mčlo .at to. lc JC 
opal.o\'áno) "jal..emkoli po<bmtném ohkdu nesprávné 
ocbo 7..avádčjlci. SD'an)' vynaloží \'C3kert přiměi-ené ús1li 
a budou Jednat v dnbrě 'iře a obchodně phmči'cn)•m 
lpŮS<Jbcm. aby: 

(A) pokud ve ,zrahu k žádné Pfislu.~né trnn:sul.c1 
podléhaJICÍ ciC<Iflngu ncnastal Terrnin pro clcanng 
Pfi~lu.~OC: transakce. (ll odsouhl.tstly. pro,cdJy 
a uplatruly zm~ny nebo úpravy podmínek této 
Ptl<l~né tr.lnSakce podlébajici clcanJlb'll a/nebo 
pfipadn.! uč1ruly Jiné krok} pro nttštčni toho. aby ve 
vltnhu k teto Při~lu~ne transakct podlchajici clennngu 
byl proveden clearrng do Ternůnu pro clcant~g. ''četnč 
zmen. úpra" a!nt:bo připadnč l..rokú pro 78jišténl 
zaplacem Cástk)' vyrovn.hucí platby podle článku 
5(3)(c)(I)(A){II). a on lldsouhlastly připadnou Č:il.tku 
\')TO\'n<h·aci platby, ktcTIÍ m:i b)~ 78p1Jcena lllC71 
srranamt. a den. kdy tato Částka vyrovnávací platby rT1ii 
být tapJilCCilll, a 

~B) CO odsouhlastly. provedly a uplatnúy zmčny lll!bo 
upravy piiŮITiinck Jak~koh Ph~lu.~né truru;akcc 
nepodl~hajici clearmgu nebo ~OU\ bcjícíeh posrupú 
a/nebo učinily kroky pro t.ajištěni toho. ab) byly 
dodr7cny plislu.tné Tec:hruky 7111in'lovoíni rt71ka \C 

vttnhu ke kaLdé teto P"rislt1Sno.l tmn.~akci ncpodl~haJÍCÍ 
clcanngu a Tcrrnln muniováru riZika Pfisllbné 
lr811Sal..ee. \ČC1ně :změn. úprav nmcbo phpadnych 
kroků pro zajiš1ěn.i 7.api<Keni C.351kv "')Tovnávacl 
platby T.ITŮrňOiiÍni nrtkn podle članku 5(3)(c)(tl(8 )(11); 



a (ll) odwuhlastly pnpadnuu C&stku vyrovn<haci 
platby rnurflovúni rlltka ktcro má b}1 "Y)lbcena meLt 
~tranami. a den. kdy Wto Cá5tka vyrovnávací platb} 
zmirňov-Jni mJka mJ b)1 7..aJll.lCcna. 

(ti) Pokud. 

(A) > vyhr.tdou článku S(3)(c)(vt) ohledre Jal&olt 
Pfuh~ne trolll>nkce podlchaJtCt cleanngu nebude 
prD\l:dcn clearmg do Tcmnnu pro cleanng (mmlO Jtne 
\četně JakO du.,ledelo. toho, 'c Termin pro cleanns 
nasta~ před dnem. kd) >t ob: >\raD} budou vedomy 
toho. 2c Prob!McnJ nefin,mčni strany ve ' 'Wihu k této 
Příslullne tronsakc1 podléhaJicí clearingu bylo 
v jakěmkoh roJ>t~tn.:•m ohledu nesprávně ne ho 
zavád~Jicí). nebo 

(B) \C vna.hu k J<ikékoh PtisluSné traróllkct 
nepodlébaJICi c~ingu nebudou dodrženy Tcclwlo.) 
zmiri\o\áni mtka do TcrmiiUJ zmirflo,ani ruila. 

bode to zmmcoat Zim nu okolnosu. , .e ''Zlabu ke k1cre 
Hl t}1o PtisluSné tril1b3kcc budou JOOlllé Transakce. 
kterycb se wo změna dotkne, ll cm kaidi u 5U1ln 

bude mil Jlrávo od těchto Ptislu!ných t:ransakct 
odstoupil 

(i ti) Pro u~ely stanovcm podle čtínku 7( I) JlO urtcnl 
Data předčasného ukončeni v dle. ledku tčto L.meny 
okolnosti: (A) se bude mtt 1.a to. 2e čá$1 1 (i} o (ii) 
Prohlašcni nefina.nť·ru ~UolO) .,e použiji na stronu. JC:Ji.l 
postavent se nnčrulo, ncho phpadně n:1 stmny. JCJtCh.í: 
posta,·cri se Lmčrulo {bel ohledu na to. JCslh tomu wk ~c 
skutečno>tt JC). a (R) ll'illl>dlo.čru hodnota ve \llJhu 
k pnslu.'ným Tran.sň.ctm dotčen)'m touto změnou budť 
vid) částl.a ro\1l:IJ1Ct se ~kodě \:aul..lé (\yjádteni: pko 
kladné čisloj nebo z~:oku ~cncmu (')Jadreněmu pko 
záJlQme číslo) stranou pro,adé!ICI J....llk-ulact ,. dibledku 
ukončcru téchto Tro~rt..~kct 

(i\) Arut by lim b}ld d01čero práva. pravomoc• 
u opravné prosttedky stonovene 71\konem. pokud strana 
učim nespra\nc: nebo mv:idějlri Prohllieni nefinančm 

strany nebo JlOkud strana nebude Jcdlltlt v souladu ~ 
článkem 5(J)(c){t). pfič~m.l ncbodc Jednat v dobré vire a 
obchodnč přimětcnjm LPÚ>obo!m. llCbudc to představovat 
Prtpad porukru podle 1~10 Smlouv) 

( q Polo. -ucl straro 1 ~chokoh důvodu nebude JCdn:lt 
"wuladu s článkem 5(3){c)(t). nebude JÍ to br.irut' urtcru 
Data predčasného uko~ru \ duslcdku vý~kytu ZmčD) 
okolnosri' člá~u S(3)(c)(itl 

('1) Ve vnahu I. Pň~!~né transakct podlěbaJtCt 
cleanngu a ami. by to mělo vhv na článek 5(3)(cJ(n)(8). 
pol.ud stron) Jednaly podle článku 5(3)(c)(i). aby ve 
wtahu k této PH~Iu.~ne transak(l podlěhajici clearingu byl 
proveden cleanng do Terminu pro clearing. ale '.: vllahu k 
teto PHsl~ně transakct podlehajict c lcanngu nebyl 
Jlrovedcn cleanng do fl'11Tltnu pro clcarmg z dů\!Kiu 
uvedených "Jaktll.oh dohodč ~tran o pru,edení PřísluSné 
transakce podlebajici clcanngu naV7dor> Prohlá~eru 
nctirončni >traTI) (at 013 J3kýkoh název). důsledky toho, 
'e \e ''Ztahu k této Pttslu.~ně transakci podkhaJtCi 
cleanngu nebyl pro\cdcn cleanng do Termínu pro 
ckanog. budou dW.Icdk) ~oo,eně ' při.~h.t.m: dohodč 
~tran o pro,cdeni Ptisl~ne transakce podléhajici cltanngu 
naV?dory Prohlilkru ncfonančm sU110) (at' má Jakýkoh 
nálev) a ncpo!ÚtJC ;e 7.mčna okolnosti ' ~lanku 
S(3)(c){ti)!A) 

(d) {)t'fjma Ph powttí v tomto čhinku 5(3 I 

7/ 1 M 

.. Ciblka vyrovnávací platby" \C vl1ahu k Ptíslu!né 
tr:ll\'inkct poditbajici cleanngu Lllólmen:i častl.u. pokud 
něJ~kó JC:, která m:\ bYt vyplac~ro men ~Ulln:lmt (kteru. 
aby ~c pf1:dcilo pochybno~tcm. muk b)1 vyplacena 
suanou. JC:Již posta' eni se ll'Dtnilo. nebo ~- JeJ tl 
~taveni se změnilo). aby se Luhledrul rozdíl mezt ll) 
oceněnim PhsiiŇIČ tra~t>akce podlehaJiCt clcanngu 
O<ll.azem m podrnink} této Ptt~luinc: trJn>Jkce podléhajici 
clc:anngu bczprostň::dně prcd upravamt nebo změnamt 
dohodllll1)'1Tlt stranarru podle článku S{3)(c)(i){ A)(l) ~ 
a (2) ocenčnim Phslušné transa~cc podléi~Jlci clearingu 
tldkn.lem oo podmínky této Pn~lui;nc: tran.~a~ce pcxlléhajici 
clennngu bezprostfcdně po uprovách nebo změnách 
dohodnu1ých stranami podle článku 5(3)(c)(i)(A)(I) vyšc. 

.. Cástka ''Yfllvnávaci pbtb) nnín'lováni rvtka" \ 'C \7tahu 
k Pru.lu.\né tr:msakct oepodlcbajlcí cl~aringu 2:Mmená 
částlo.u. pokud népl.ů JC, která má byt vyplacc:llil mC7t 
..rrana.rru (ktera aby se pteddlo J!OChybnostcm. mUže b)'t 
vyplacena stranou. JCJi1 posla\cru ~c nnfrulo. nebo straně, 
JCJiJ' po;ta,.:ni se nněmlu). aby .;c 1ohledtul ro.tdil m= 
{ 1) oceoěoim Příslmnr ~r.~nsakcc ncpodléhaJici cleanngu 
odkaLem na podminl..y teto Pttslui.ne tr:~nsakcc 

ncJlodléhajid cleanngu bezprosttednč pfcd opravami nebo 
7mčnamt dohodnutým• st.rall.llllt podle čLinku 
S!3)(c)(t)(Bl( l) vy~ a (2) oceněntm PtL~Mné t.l'lUNkce 
ncpodlébajicí cleanngu odkalem 0.1 podmínky teto 
Přísl~ně transakce nepodléhatlcí cleunngu bc?proslřcdně 
po úpravách nebo změnách dohodnutých srronami podk 
článku 5(3)(c)(i)(B)(O vyšc. 

.. Nadprahová rtefinanční slrnm" znamerlii jalo.uukoli stronu, 
k1cr8 JC tai..IO Olll3čem ve Z~LIStruch ll'iUOOv(nich nebo 
k1era druhé srraně platně doručila Oznamerú 
o dcanngo~ém p<hlavcru nebo Otrumcru o prohhbeni 
nadpraho..: nefinanéni snany d 'I! v/tahu k ruž nebyl 
v ~m z těchto přtpadů n:i.~lcdně pouin článelo. 
5(3J(al(i•l Proh.~ni neftrončni )trany nebo nebylo 
n.i>ledně doručeno Om;iment o rteprohl.í.)etu 

_l'ocprohLISuJtCi suana" Lrumen.i Jakoukoli Mrdnu, kteni JC 
ve ZvldStnich ustano\enlch o1načcna Jako s1111nn. klení 
nečtní Prohi:Ueni nclinančnl stmnv a vt \7tahu k nit 
nebylo n.1sledně pou.litu Prohltišcni nelilliJnční strany. 

.. proveden cle.anng" ve vztahu k uJtnc T ransakct znamená, 
1c tato tmllSdkce byla postoupena ('·čctnc ph(Xldů. kdy se 
postupUJI udaje o léto Jrans.!lct) Uslfedrú prohs1111ně pro 
cleanng v přislušoe Slu>bč t;~třcdni proustrnD) a že tato 
Ústtcdn• pm!tstrana se stala ~tranou \'}'slcdné nebo 
piipadnč Jl odJlQ'ldatict tran...akcc: Jlodlc Souboru pra'1dcl 
teto ú~ttedru prot b"tl'any 

.. Omameru o clcanngovcm post.Jvem" :mamcro pisemné 
o7nárncni ProhlašuJicí strany druhc ~rnull! ~ádějlcL že ve 
vLtahu k teto ProhlašuJ•ci ~trdně ~e C!Jnck 5(3)(a){n) 
Pruhln~eni nefinaneni strany nepou1tJC a nebud.: tvořtl 
;ou~ást Prohli~ení nef~n:~nčni strany 

.. OLO.Imeni o neclt.~ringovcm JlOMavení" 111amcná 
plscmné oznámcru zaslané Nadpmho'"u nctinončni 
sl111110u druhé stra.né > u'edcrum toho. íe ve ~ztahu k teto 
:-Jadproho\é nefmanfru straně <(: použtJe čl.lnek S{3)(a){ii) 
ProhLi~m nefirončni stmn} 1 bude tvufn ,;ouea.'l 
Prohi.J(c:ni nefina.očru str30)' 

•. Om.uneni o ncprohlášeni" .lJlam.::ná pi-.cmné o.mámeni 
~Jané Prohlašujicí stranou dtuhé ~!llné s U\.:denim toho. 
tc ~c ve \?;tahu k ttlo Prohla.~UJÍCI strJne tlilnek 5(3)(al(t) 
a, pokud jeho pou>tti JIL rtebylo vyloučeno. čLinclo. 
5(3)(a){ti) Proh!Mení nefinančni strany llCJlOWIJC a nebude 
tvoru ;ouMSt Prohlášcm nefirunčnl strany 

,.Or.námení o prohlášeni nefinančnl strany" zromcná 



ptSt'I!UIC oznámeni zasLmé NcprohlaSUJÍCÍ stranou dnthé 
straní: s uvedením toho, i.c ve 1'Z1ahu k této NeprohlaSUJÍci 
str~ně se použiji čl:inek 5(.1)(a)(i) u č!anck ~(3)(u)(ii) 
Pruhlá~ní ncf~n~mční strany 

.. Om:lmcni o prohlá~ni mdpraho'~ ncfinančm su-any'" 
Ll13mcná pisemnc om\mení :u~lané Neproh~uJÍCÍ 
stranou druhé slTllně s uvedt:ním toho. že \~ vLtahu k rětn 
'<cprohia!<uJici Stmn~ >e pou7iJC článel.. 5(3)(a)(ll 
Prohl~cni ~finančm s.ltany. ale članel.. 5(3)(a)(n) 
ProhláSeoí nefmančnl >trany se ncpouž1je a nebude rvořit 
SClučást Proh!Meni nefirunční stran). 

.,plaulě doniČeno" znamená ve VLtahu k 0711ámcni 
o clcanngovém postaveni, Olllilmení o ncclcanngovérn 
p<htavcní, Oznámc:ni o proh~cní ~linančm >trany, 
Ozo.1n~~:ní u prohl.i.~nl mdpmhové nefinanční strany ..:bo 
Oznámeni o ncprohlá§ení učmčným t.působem 
staoovcným 1 článku 8( I), pokud (I) Oznámen! 
o c!Cilnngo1~m postavení. Ozn.imcni o ncclcaringovém 
posta1c111. Omamení o proh~cni nefinanční strany, 
Ozo.1mcni o proh!Meni nadprahové ne finanční strany nebo 
Omámeni o oeprohl~ni bude doručeno na adresu pro 
!)'TO učely uvedenou ve Zvlá3rnich ustanoveních, ledaže 
pro tyto účely 1c ZvláStruch usmnoverůch neni uvedena 
žadná adreSl~ - v tako1·cm phpadč bod~ dorutcoo na 
adresu dohodiiUlou stroromt 1·e vztahu k těto Smlouvc. 
a {2) doručení Omá111<:ni o clcaríngovem po.~tavení, 
Oznámeni o neclcanngovém p~veni, Oznámeru 
o prohlášeni ncfinantm strany. Oznámcnt o prohl;,\:krú 
n.1dprohové tiClinanéru strllny nebo 0703mení 
o oeprohi:L~cru se bude považovat La platné v den, kd} 
bude doručeno. bez ohledu na to. 1du tento den je 
Obchodní den 1·c městě wc:deném v adre>C poe.kytnute 
phJ~mcem tohoto o7.námení 

,.Prohlášeni neftrunční strany" .znamená prohla~ení 
111edené v článku 5(3)(aJ výše 

. ,ProhlašuJici strana~ znamená jakoukoli suanu, kter.l j~ ve 
z, laštních ustano1 enich označena rak o St mna čtroct 

ProhlášenÍ nefinančnÍ Strany (pi"IČt'mi. IOUlO ~tranou mů.lt: 
být 1 N:~dpmhová nelinančnl Mrnna) nebo klt"r.l druhé 
straní! platnč doručila <nnámcrú o prohlášeni nefinanční 
struny nebo Oznámení o prohlášeni nadpral1ové nefinanční 
str3n} d \'C "7tahu k níž ocbylo ,. žádném z tčchto pfipadů 
ná.ledné vyloučeno pou7tti ProbláSeru nefinanční strany 

.. Pii~h.šn.'Í tran:;nkcc" nldmená Jakoukoli Piíslu.~nou 
transnkc1 nepodléhaJtCt clearmgu a Jilkoukoh Přislwnou 
tm~akct podléhaJICi cleanngu. 

,.Piislu!ná transal..te nepodléhajicí cleanngu" znamt:ná 
JDkoukolr rron:;al..ct. (I) ve •nahu k niž prohl~cru ,. čhiB..u 
5(3){a)(ii) Prohi.Mcni nefinančru ~tr.lny' okanútku učměni 
(nebo 1 okamnku. kdy <e ml'lo za to. ~c je opakol'áno) 
Prohla~uJicf stranou bylo v Jakěmkoh podstatllt'm ohledu 
nespr.ivné nebo zavódčjíc1 a (2) na kterou se v-.aahuJi 
Techntky 711ltrňovani n71kn 

.. Pnslu$oo transakce podléhattci cleanngu" :mamci\IÍ 
Jakoukoli lrdnsakc•. (I) 1-c \7lahu k níž probllišcni v článku 
)(J){a)(ii) Prohllišcní nefinanční strany v okami:iku učtnční 
(ncho 1 okamžtku. kdy :.e mčlo 73 to. Ž<' Je opakováno) 
Prohla~uJici stranou bylo ~ Jal.enů.olt podstatrem ohledu 
nespravné nebo 7.av;iděJÍCi a (2} na kterou se \7lllhuJe 
po111lllOSI cleanngu podle EM IR 

,,Služba Ú~třední protiMrany" ve ~71ahu k urtne lJstfcdni 
prot~'<lranoi .mamcoo slu/bu C'lcanngu OT(' d~rtvatu 
nabizeoou to\llo Ústřední protistrnnou_ 

•. Soubor pra11dcl" 1c Vllahu ke SluŽbc.' Ústi'edni 
pro!15ll'1111)' .mamena příslusna prav1dla. podmínky. 

S/lb 

postupy, ptedpt.>y. ~tandardm podmínky. smlou\y 
o členství. přilohy o kolaterálu. oznámeni a směrnice DCbo 
jiné takov~ dokumenty přijaté přisl~nou Ůstřl:dm 
proti'>! mnou, v platncm 7nční 

. .Stram, JCji:t postave•ů se anérulo" 7.1lll.lllelliÍ ProhlašUJICÍ 
stmou. \~ 1121ahu k DÍŽ se ul<ižc, že prohL'iSení v článku 
5(3Xa)(i) Prohlášeni nefinanční strany v llkamžtku učí~ní 
(ncoo v okamžikU. kdy se nlělo za to. i.e JC opakováno) 
touto ProhhlŠUJicl stranou bylo \' )akcmkoh podstatnem 
ohledu ncspr.ivué nebo lllváděJÍCÍ 

..Techrul..y znuniovam ríLika'' :mamcná tcchruk) 
nnlniováni rl.llka pro rransakce ~ OTC dcnvaty uvedené 
\článku ll EM IR I'C rněru kaplloly vm '\lafi?.Cní Komise 
' pfene...ené pra1omoc1 {EU) č. 149/201 J 

.. Tcmtin pro clt:anog" znamcnn det~ do kterého ohledne 
Pfislui:né tra!Nkce má ncho měl b)rt proveden cleanng 
v ~ouladu s EMlR 

.. Termín .LITlirilováru n7tka " znamcnú. len z následuJicich 
dvou dnů. ktery nao;U~ po'te.lě;í ( I ) ~ý Olxhodní den 
po dnu.. kdy si obě >trany budou vědomy toho, te 
prohlolšeni v článk-u 5(3)(a)(ii) Prohla~em nefinanční strany 
bylo v tlkam,iku utnlém (nebo v okam2.tku. kdy <C mčlo 
za tu. l.t: JC opakováno l Prohlašu;ici >tra no u v jak<:mkoli 
pocbtatném ohledu nespnivne nebo 7avádějici. ncho (2) 
posledm den )'řipadného přechodného období uvedeného 
I' orJCuilnich pokynech Čl StSOOI,<CÍCh, pokud OČ13kť 
budou. 7vctcjnčných a smmy ESMA nebo hTop:.ké 
komise \C v.aahu 1.. zavcdcrú přÍslušných Tecbnil.. 
múniováni ri?1ka po anené poSlavcnt nefinančm smluvm 
strany (jak J" tento temun definován v EMIR) nebo 
sub;ektu usazeného mnno Evropskou unu, ktcr) by byl 
ncfinančro ;mluvnt manou (,J3k ;e tento tcmún defino1 án 
1 EMfR). pokud by byl usazen 1 Evropské W\ÍI, ze 
subjtJ..1u_ na J..1crý se po'~'mo"' clearingu podle F-.:MIR 
nl'Vztahujc, 1\'1 SUbjel..1. l1il který ~c povmnost c lcltnngu 
podle E.\-1 IR wtahujc . 

.. Úslicdnl proiiStr.lJla" Lnamct\l jakoukoli ůstl'cdni 
protistranu oprnvuénou podle článku 1-l EMIR ~~~:bo 
umávanou podle článl..u 25 E.'vflR. 

fi. Otlstouptni 

( 1) Od.<tlllllX'III ,. Pi'ipadě pon•i;eni 

{a/ PNwd IXJmšenL Ka7dý z násl~dujic•ch případů 
je pnpadem porukní teto Smlouvy ( . .Ptipad poru$cní"): 

(i) N.placmí yl!hu n.,tlodánl Strana ke dm ~pllll110stl 
nc7aplati částku nebo n~provcde dochiní )'odle Smlou1'Y 
a tal..ovc ncplnčro trv;~ tii Obchodm dny od obdr7eni 
o7námcni o takovčm ncplnčni phslu~nou <tranou, 

(ti) Pom.ieni w v;tahu Á ZutLiltJ\'Ol't dolauncnlorl 

(A) Jak:íkoh stnna nebo Ručitel nedodrli či nesplní 
nel..1eré Ujednám Čl po\'lflOO>I. kterou ma dodr.lt:t Čl 
splrut podle (I) US1dooveru o linnnčmm J..oliltenilu podlt 
této Smlouvy: ncl>o ( 11) Záruky ($polcčnč .ZaJ~ťOI'BCÍ 
dolmmettace"). v dodatečné době. pokud byla 
dohodnutu. a v ptipadě, ze pro po<k}1nut! ZDJI~tění, 

nebo pru dOI.iricoi ét splnčrú přislušne povmnosti podle 
ZajiJ;t'ovaci dokumentac~ DCbyla ~_Jednána t.adná 
dodatečná doba. nhtanc l'iipad portŇ:m. pokud strnoa 
nebo Rutile! ncposkytoc: lllt~ěni, nebo strana nebo 
Ručttd nenapra•i nebo ne1..ajisti napra.cni prish.~ncho 
nedodrl:cni či llC>plri:ní UJednáni nebo povmnosu 
podle Zaj~ťuvaci dokumcnrace do 14:00 hodm 
Obchodního dne následujícího po Oatu obchodu. nebo 
po dru, kdy druhll strnna P~uJici straiUJ čl Ručitele k 



tomu vvn~; nebo 

(8 I UJI.i.t OHICI dolrumcN.ll:c JC ukončena nebo 
pře;,tare b)1 plně plntna. účinná a '')'mlhateln:i pro 
učcly této SmloU\')', nebo Jbtnta Jl<l"l11tllltá na zák!Jdé 
Ji.llo.él..oh Z:IJI>t'ovad dokument<~« .t.aml..-ne. 7hor~i se. 
Je neučmna či nevymahottcln:i nebo j~ za takovou 
pmhlMcru ~truoou. lctcra Jl ~kytla. nebo Ručitelem 
(v katdcm ptípadč J1!13k ne.l ' souladu s Jéjínu 
podrrunkamr) před ~plni!nlm v~cb po'innosri Stran} 
podle ka>dO: Trun.~akce, l..e ktere se tato Zajišťovací 
tlokwncnt.acc nebo tato JL~tota vLt.ahuJC, bC? písemného 
liOuhL1su tlruhé l!ITnny nebo st111na či Ruč1td Jl<lllřC, 
zfcknc se, odmítne, ať ut uplnč č1 částečně. plnční 
povinnosti podle ZaJI~'ovací dokumentace nebo 
TJlOChybni platnost ZaJi;;t'ovuci ookumcnt.acc nebo 
splněrú povinoosu podle nl; 

(111) Pomfml Jlnf'(;h IN1171lnu~tr :e SmiOtn"' Slro~n.1 
nesplru v fádném termínu Jakoukoh jinou povinnost podle 
Smlouvy 3 Llknvc poroSeni trvá thcet dní od do~cni 
OZn.illlCill o ne~plnčru povmno~u. 

(I\) .\'t•prawfn'ti r•mhláfcni O jal~mkoli prohlá~m 
učmtnt'm nebo zop.il..o\"anem (rlébo o klcrtm se ma za to, 
}c bylo UČIOCOO nebo 70p:lkO\dDO) SITIIOOU nebo jak)'mkolr 
Ručitelem této qn,"> v této Smlou\e nebo 7.aii.~~ovacl 
dok~~JMntaci ')Jde llil)C\O. t~ \ okamžíku učinčni nebo 
7op:llo.o\áni (nebo domnelého uč.OCru nebo 1opakov:ini) 
bylo v J.lkcml..oh po<btlltném ohledu llCJn'·dtvc. neuplné, 
IIC~pnl\'TJI! nebo .liiVádčiÍCÍ, 

(vl PdnLfcnr v, f>ronj'C'h "''llSIIÁ<I SlniJlil nebo RučiJel 
této ~1111ny 

(A) JION.~l (JIJ\3~ ne' nedod.irúm) Vybranou ~kCJ 
nebo dohodu o poskytnuti č1 prevodu JistOt), 
lirončniho koL.llcrálu č1 Jrné lTedltni podpor) 
V.I:L1hujrcl ~c k Vybrune tran:.aJ.er a, po učměni 

požndo,oného oznánll!m nebo uplynuli !hul)' 
1.. n:ipruvč, toto porl&ni lJ>li.Sobi ánik nebo předčasné 
ukončcm této Vybranč trnll.'>akcc nebo předča.>oou 
~platnust dluhů vyplývajících z takové Vybruné 
trun.~akcc. nebo 

(0) f10 utmčnl pobldovaného oalámcni nebo upl)'llUti 
Unii) 1.. náp111vč nepm\~dc platbu splatnou v po~lcdm 
den pro platbu nebo ,.yménu Vybrané 1rans.1kc.: nebo 
neprovedc platbu pn pfcdča>ném ulmnčeni Vybrané 
tronsakce (nebo. pokud neCJtls:IUJC lJdná JIO\lnOOSI 
07n:lll1Cm aru lhůta k rupra\č, toto porušeni pokračuJe 
po dobu 01kspoň 1cdnoho Obthodnlho dne). a to 1.a 

ptedpoldadu. !e t.ako,·e ponašeru neni zpilsobeno 
okoloostnu. ktcre b> ph 'i''ikytu podle Smlou') 
wamcn:~ly Změnu ol..olno~ti JIOP"Bnou " odsta\-cl 
2(aJ(Ií): nebo 

<Cl nerro,cde d<>dim. ktm má b)1 !JTD'cdcoo na 
11ikladč lvčctnč dod.ini. ktm má b}'l pro,edcno 
v po:.lcdru drn pro cklCilni n.!bo vyměnu) Y)bmnr 
troll.'>dlce nebo d<lhody o poskytroli Čl ~vodu JIStO!)'. 
fln:lnčniho kol.umilu Čl Jlne mdrtru pOOpol') 
v718hu.tid ~e 1.. V)'brJné transakci a. po ufrnčnl 
poJado\-anoibo o:m.lm.:n! nebo uplynutí lhůr} 
k n:ipravc'!. toto poruSeru LJliMbt zanik nebo předéasne 
uJcontcnJ \l>«h rr.:vypotudan)'ch tran:..tkci podle 
dokumentace \LlllhuJÍCÍ ~e 1.. této Vybrané tron.•al..c1 
nebo ptcdčal>nou spluroo:.t dluhů vyplyvaJícieh 7.C 
vš1:th ncvypol'ódanych tran.o;nkcí podle dol.;umcntacc 
\'ltahu1ici se 1.. této Vybrané 1ruru:akc1: nebo 

ID) .w:la nebo 1 C3'tl popil'. nc:ll7113, ' 'YJXl\i nebo 
o<knllne Vybranou transakcr nebo dohodu o ~k)1m1í 
či ptc11odu JI>IOty, linanérnho kol;u~r.ilu č1 Jiné kredrtru 
pod(lOI) \71.thujid >c 1.. Vybrané tr~ll.'>.ůccr, která je 
potvncn.l nebo dolot.ci\Í dokwnentcm nebo Jtn}m 
potvr7UJ1Cim doi..I.K!~'ITI podcpsnnym touto Stmoou 
neoo Ručllclem teto ~trJn)' (nebo ICrtiO úkon učtnl 
člcwčk nebo pr~vrucka osob;! nnocnc:ná k tornll ab) 
1cdnala JlnCrlCm této ~trany) nebo ropadne platnost teto 
Vybrané trun.,akcc nebo dohody o posl}1.DJIÍ či 
převodu JIStoty. finančního kolaterálu č1 Jrne bcditoí 
podpory V7lllbUJití ~k Vybraně tmnsakct. 

.. Vybraná lTansakcc" znamená, ncdohodoou-lr se strany ve 
Z\lt\štruch ustanovcm JÍnllk, (ll) lrnll'lakCI (Včetně smlouvy 
nebo dohody Vl' \ llahu k této tran'!llkcr} nyní existující 
nebo v budoucnu 111..3\1\:nou rnc..:1 jednou stranou teto 
Smlouvy (nebo Ručllelern tčto <trany) a druhou qrooou 
této Smlou\') I nebo RI!Črtelem tl'to ~'tra.n)'). která podle této 
Smlouvy neni Traru.a~cc. ak (1) kter.i je ůrokovy swa.p. 
>"apo\'li opec. bazrcky swap. dohoda o budoucí (úroko\é) 
q7bč, komodllnt swap, komodrtni opec akcrový swap 
nebo swap akciového mdcxu. oikcto\'3 opec nebo op« 
alcrovebo mdc\t~ dluhop1~'-:i opec, úroková optt. 
de\170\-á trarl.'>akcc, mčnovy swap, sv..tp na směMy kun> 
mtn. měnova opec. tr.ln53~Ct' kreditní ochrnny, laedrtm 
s""P· ..war Ú\crO\tho ~lhám. opce Ú\~rového o;clháni. 
~'ap cc:lloH~ho v)·oosu. l..rednru ~prcad. rc:po obchod. 
rc:\erml rcpo obchod. 1111n.-.akce koupě o~ ~ho prodt.JC. 
pújčlw cennyc h papm). obchod > mdC'(em poča.sJ nebo 
temuoovaná koupé nebo prodC:J ccnneho papu-u. komodrty 
nebo Jtnčhu 111\CMtčmho n;ISII'OJC h'Čctně opce \"e \'d.lhu 
1.. nt'klerc 1 ')>c U\Wcn)ch tronsaJ..ci) nebo (il) l.:terá je 
lran.-.ahe obJ,1bnéhu typu J.lko nčktcrá .1: transakci 
U\.:den}ch ' lll'ldě (r) 'ik l..tcní v současoo~ti je nebo 
' budoucnu bude pra\klclnč obchodoV<~!lol na fimntnich 
rrzJch (Včťtrte podmmck zahrnutých odkazem v takO\e 
srnlou,ě) J ktcni .1e forward, ~wap, futurc, opec nebo jmá 
denvárová trans.~l..ce ~e \ztahu k )Cdoé n.!bo vice sazbám 
měn.11n. komod11ón~ mvesučmm ccnnym papirum nebo 
jiným 1nvest1črúmnástrojům. (bl JakOukoli kombil1llc1nebo 
mod1fikac1 těchto transakci a ~ c) jakoukoli JÍoou transakci 
0711llčtnuu Jako Vybran3 transakce ' teto Smlou•ě nebo 
p!i~lu.o\né KonfirmJci. " l<, v/d)• •četně jal élo.oli jistoty či 
Jlllé krednm podpory nebo Jakéhokoh firončmho 

l.:olateralu pre"edeneho t1 Jtn3k ~J..ytnutcho k ..:aj~téni 
pH,Iit:ných po\ IMOMI/IJ.ko\'é tronsal<cc 

(\1) PonLkni Jmú h pm·tmwur Jollo..lkoh\ Jiná PD''IMOSI 
č1 povmno~ll )1111ny nebo RI!Čnclt tak.o\i wany. at' JIŽ 
~utasné bodouc1 nebo podnúnřne, taplatn jak.oukoh 
čóbtlo.u (bc7 ohledu ru to. lll<~ Wto poVInnost c1 po\1MOSII 
'..:mkly 'ml u\ ni >tra ně nebo Rutrtclr tJko\é SIJ'any Jako 
hlavrumu n.!bo ,-e<JicJ~imu dhunil..o,, a 7tl3 'Jplyruly 
7 .tcdnc či vice smluv č1 ~trumentů) v celkove ')'Šl 
ro'NJICÍ o;c a ks por\ ph,Ju>ne Praho'é čast~ 

lAl se stal) nebo mobou b)1 prohbšen:r za pl'edčasně 
<plame 1 duvodu připadu ~cru nebo obdobného 
ptipadu {jalo.l..oli dd1oovaného). nebo 

(Bl neJSOU h >plněny \1CC net :.edm dnu po dru 
splatoosu 

.,PrahO\~ ta~tka" 1mmc:na tastl..u ve \:/tahu k přl~lušné 
st111né stanovenou ve 1\ l:i!tmch U.\loJnovcruch nebo, pokud 
takova č;istka není stanoven:~, částku ve '~I I 0 o vla:.trúho 
kapn.llu teto >lrany llt součet ~jlho láldadniho lwpitálu. 
kap1U1lovych fondll, rertn'Tliho fondu. nedělitelnčho fondu 
a o~ra.tnich tondO 7C ?ll>ku. vysk."<<l.<l hospodařcm mmulých 



olxlobí a výsledku hospodateni běžného ůčetniho období 
stanoveného podle obecnč IUllávaných účetnich zásad 
plamych pro lakovou ~"tranu. Jak vypl)'\ 'li z její poslední 
auditované ůčetni zavěrky). 

(VIi) Pl'emémJ .mv/et'nos/1 he; w~n;eti povm11o.~tí Strana 
podléhá Přeměri společnosti a Nóstupruclci společnost 
nepfevezmc: veškeré povmnosú lakové strany podle 
Smlouvy nebo Záruky 

,.Přeměna spol~'nosti" znamero ,Jouéeni. splynuti nebo 
fíui příslušné srrany ~jiným subjektem nebo je ji rozděleni 
nebo pfcvod celěho JCjiho Jmění Čl JCho podstatné tal;n na 
jinou osobu, změnu právtú formy. nebo dohodu 
o pro,•edení výk uvedeného: 

,,Nástupnickli společnost~ znalllená osobu. která je 
výsledným subjektem Premčny společnosti, nebo přccrvá 1 
po provedeni Prcměny společnosti, nebo Jl! nabyvatelem 
' rámci Přemčny společnosti: 

(vlil) Llk'l'u}ace~k. 

(I) St.rona je zrukna nebo bylo přijato rozhodnuti o jejím 
zrušeni (v obou připadecb s výjunkou 111koveho zr~eoi 
nebo rozhodnuti ' rámci Ptcměny společnoSti, jeJ!mž 
výsledkem je solventní 1\ňl.iupnická společnost); 

(2) strana aháji sama proti sobě Úpadkové fin:ni nebo 
učin! korporační úkon ~chvalujici takově Úpadkové tizcni; 

(3) proti straně je aháJCno Úpadkové řízeni na návrh 
orgánu státní správy nebo soudního orglinu nebo 
samosprámč: Org!lmzace s piislu.~nou pravomoci nad 
dol)'l!nou ~t.ronou v Pnsl~ně JUrisdikci ( . .Přisl~ný 
orgánu). 

14) Prisl~ný orgán učini opatřeni podk ko11kurzního Čl 
msolvcočniho zákona anebo podle 7.ákona o bankovtúctvl, 
pojišfovnicl\i. kolckuvnlm investování. pellZIJI'llm 
pfipoJiSt~rú. duchodovém spofeni čt doplňkovém 
penziJnim spořeni čt dle podobnych predpisů upravujících 
čmnost strany \' Pfislu.1mé JUnsdikci, ktcrč může Straně 

lnbnírut plnit jc:ji plateboi nebo dodaci povinnosti 
v termínu splatnosti podle Smlouvy: 

(5) proti straně je zahájeno Úpadkové h7.eni na návrh 
Jakckoli Jiné osoby než JC Pfislušny orgán v Pftslušné 
jurisdikci a takov}· návrh (A) má za náslc:dd. vydáni 
Rozhodnuti o úpadku. nebo (Bl ncm 7.amitoot nebo 
zastaven během !hecu dnů ode: dne pfislušnéhu ůkonu Čl 
skutečnosti. na 7áklad~ ktcn! bylo Upadkovc ff7.enl 
zabájeno. pokud neni 7.3hlÍJCIÚ Úpadkov~ho Hzeni touto 
osobou nebo za daných okolnosti zjevné nepnpusrné nebo 
bezdůvodné: 

(6) se st.rona dostala do úpadku nebo platební neschopnosti 
podle piíslušného konlrurnliho či insolvc:néního zákoM 
platného v Příslušné jwi~dikci: 

(71 strana provede všo"Obecné postoupcrú ve prospěch 
svýd1 věfitclú nebo se svymi věřittli uzavfc v~cobecnou 
dohodu o vyrovnáni ~A: bu IUll'uvnáni; 

(8) ;trana neni obecně sci1Qp1Ul plnit své splatné dluhy: 
nebo 

(9) strana ~ůsobi nebo podléhá Jakekohv sttuact. ~1erá má 
podle právtúho iúdu Piísl~oé jurisdikce obdobný ůčtnek 
jako kterykoli z pňpadů U\'edcných v bodech ( 1 )-(8). 

.. Úpadkové fueni" znaml!cá Jakekoltv poviJlJlt nebo 
dobrovolně řízeni o vydání rozhodnutí, nafízeoi t'k!bo 

JO! IS 

opatřeni tYkajícího se úpadku. konkunu. vyrovnáni, 
smírného narovnáni. nápravy, reorganizace, m•~cné správy, 
zániku nebo li.lmd~ce st.rony neho Jejího majetku, nebo 
řízeni, ve kterém o;e usiluje o ustanoveni likvidátora, 
nuc.,něho spr.ivce. imolvcnčního sprá,ce nebo podobného 
ůfedníkll pro takovou srranu nebo celý JCji m.1jetek č1 JChO 
podstatnou část v souladu s jakýmkohv zákonem 
o konkur;;u, zakonem o úpadku nebo podobným předpisem 
nebo podle zákona o banl<ovrnctvi, poJišťovtúctvi nebo 
podobného předpisu uprawjícího činnost strany: v)rr.lL 
nezahrnuje reorgamzaci solventní společnosti. Úpadkové 
fí1..eni JC . .z<~hájeno", pol-."Ud je podán nebo učiněn ná~Th na 
zahájeni lllkového lill!rú nebo (pokud neni tako~'Y návrh 
vyžadoYán) pokud p.iislliSný soud. orgán statní správy či 
samospnivy, orglin pni.vmcké owby nebo fy7ická OSObil 

přijme rozhodnuti o zahájeni lakového tizerú. 

.,Rozhodnutí o úpadl..'ll" znarnei'IIÍ jllkékoli rozhodnuti. 
nařízeni nebo opatřeni o prohlá.~ni Úpadkového tízcrú. 

..Pnsl~ná JurtSdikce'· ve vztahu ke smlumi strJoo 
znamcro přislušnou jurisdikci podle organizace. zaloicni, 
sídla nebo bydli~tt srrany, jakož i jakoukoliv dalM 
junsd!kct týlcajicí se strnny. která mú1e b}rt stanovena ve 
Zvlá.~ nich ustanoveních; 

(ix) Oďmimutí aminností. Str.lna nebo Ručllcl (i) 
prohh\si, že nesplni; (i i) neuznává: (iii) zpochybnuje: či (n•) 
odmltá jakoukoh podstamou povinnost vyplývající 7C 
Smlouvy. 1 Vybrané transakce nebo ze 7,.aj~ťovaci 
dokumentace; (v) nebo napadá jeji platnost Uinak než 
v rámci sporu v dobré vl.te t~·lcajiciho se ex~::otencc, povahy 
nebo rozsahu takové povinnosti); 

(hJ Otlstoupetri. Pok-ud nastal a trvá Plipad porušeni 
jednou ze otran (,.Porušuj!ci strana"), je druhá strana 
(,.Neporušující strana'') oprávněna odstoupit od veškerých 
ncvypol'ádaných Transakci, nikoliv v~ak pouze od 
některych Transakct či jeJich časti, na základě oznámeni 
o od..~oupi."ni ~ uvcdcnim specifikace pfisluSného Phpadu 
porušeni. a to ~účinnosti ke dm wčenému vtako,·cm 
ozn:irncni ( . .Datum předčasného ukončeni"). ne;pozdČJI 
však do dvaceti dnů ode dne takového oznámení. Strany se 
mohou ve Zvlaštních ustanovctúch dohodnou1. že pokud 
nastane Případ porušeni uvedený pod písmenem (a)(viit)(l). 
(2), (3), (S)( A). nebo, v analogickém rozsahu. (9}. na~tanou 
účinky odstoup<!rú od veškerých nevypof:ldaných 
Transakci awomaucky a Datum předčasného ukončeni 
na~tane 11\lOmaticky k okamžiku bczproslfédnc 
předchli7Cjicimu v)rsk}'1u neho U>kut<:čněni pfislušné 
skutečnosll nebo itkonu. 

{2) Otf.,•ttJliCXmi ,. rhisler!l.:u Zmťm ukv/11fl.tli, 

(o) Zméno olco/1/()Sti Každý z následujících pfipadů 
nebo okolnosti znamená změnu okolnosti (.Zrněna 

okolnosti"): 

(i) Dmiowi r1dálusr V důsledku nabyti ůčmnostt nového 
zákona či nařízeni nebo změny v zákon! nebo \' záva:mém 
pf'edpisu nebo ,. d6.~1edku ~ny v Jejich aplikaci nebo 
oflct.ilnim výkladu. která nastala po daru uzaVřeni 
Transakce nebo v důsledku Přcmčny společnosti kterékoli 
ze stran. kter.i ne;padá pod odstavec (l){a)(vii). by stmna 
k pfištlmu dni splamosti plislll.'>'né Transakce nebo ptcd 
tímto dnem, 

(A) byla po\~nna zaplatit dodatečné částky podle 
článku 4( I) týkaJíc! se je ji povinne platby. s výjtmkou 
platby úroků podle článku 3(5): nebo 



(8) obdržela platbu Jinou ne7 JC platba ůroki1 podle 
článku 3(5). ze ktcrc by byla povinna strhnout částku 

na úhradu daně ncbo poplatků a ~ ohledem na takovou 
dal'l nebo poplatky se platba žádné dodatečne částky 
podle článku 4( 1) nevyj.aduJc. a to ~ výJ•mkou. kdy se 
uplatni článek ~(IXc): 

(ii) Protiprá•no.~t. Nemo:no..~t p/nbú. V d(IS!edku nabyli 
účinnosti nového právního předpisu č1 rnhzerú nebo 
zmčny v zákonč nebo v JakémkoiJ závazném předptsu nebo 
v dCt>lcdku ančny Jejich aplikace nebo ofic1álniho výkladu. 
nebo. pokud je tak stanoveno ve 7.vhíštnich US13novcnich. 
v důsledku J>tipadu nemo.i;nosll plněni. které nastanou 
' každém případ~ po dni wa,iení příslušné Trano;akcc, se 
stane nebo se prá\děpodobně může stát pro smluvnl slr.lnu 
protiprávní nebo nemožné 

(A) provést nebo přijmout platbu nebo dodáru v nimc1 
takove Transakce v terminu splatnosti nebo pfcsnč 
splrut jakoukoliv dal~i podsuunou povmnost 
vyplyvajici 1e Smlouvy nebo Le Záruky ve vztahu 
k piisl~né Transakc1; nebo 

(B) splnlt Jakoukoli poVU\IlOst na poskytnuti finančního 
kolaumllu Lpů..-<Qbem a v LCrmínu s111novcném podle 
Smlouvy nebo Záruky: 

.. Případ nemo7110$tl plnění" znamená jakoukoli kata$trofu. 
voje~ký konflikt. terorisncký ČÍl\ ,,zpouru nebo jinou 
okolnost postihující éinoost strany. kterou ncmůie strana 
rozumnč ovliV!Út; 

(ii i) Úw!rawi ,u/úlost pfi Pi'eméné S{J(Jit!ówsti. Pokud 
je ve Zvhištních ustanoveních stanovcoo, }c se na stranu 
Vltahuje .. Úvěrová událost pfi Přcmčnč společnosti", 

(A) tato strana ( . .Pi'blu§ná sm1na") nebo jakýkoli 
Rueitel l'físl\lliné strnny provede fiizi sloučerúm nebo 
splynuti m s jiným ~ubjektem nebo na hmto jiný subjekt 
převede vdkcry nebo témél vclkerj svtij majetek: 
nebo 

(8 ) j~kákoh osoba, n.:bo skupma ~-polupracujidch 

osob či osob jednajících 'e shodí: piimo nebo lll!přimo 
(i) .tiská vlastrúcké či jiné obdobné právo k podílu 
nebo podihlm, akcilm. pi'ípadně jiným účastrúckýru 
nebo obdobným cenným papírum Přislu~ru: srrany, což 
této osobě nebo osobám umo:tní 7VOitt většmu člcnú 
představenstva nebo větSinu členů Jiného ~tatutárniho 
orgánu Příslušné strany. nebo (u) nská jmý pňmý 
nebo nepřimý podil na základním kap1tálu nebo 
hla..,.wacich právech Piislušné strany. který což této 
osobč nebo osobám umolnl Piislušnou otranu ovládat: 
neoo 
(C) dojde k podstatné zmčnč v kapirálovč struk1Uřc 
Ptíslušné >trany c~tou vydání dluhop1su nebo jiných 
dluhových cenných pap1rů nebo zakruho'<aných 
cenných pnpírů. nebu přijeli dluhu nebo ručení za 
dluhy. nebu \')'dání (i) prioritních nebo jiných 
zvláštnich druhů akcii, nebo jmých cenných papíru 
nebo zakmhovanych cenných papini vymčmtclných 
nebo automaticky přemčmtclných na dluhopisy. 
dluhové cenné papíry nebo 7akmhované cenné papíry. 
ll<!bo na priontni nebo jíne 1vláštni druhy akcii. nebo 
(ii) v případě jiných osob než obchodních korporac i. 
jakéhokoli podílu na mch. 

pnčemž tato udiilosr nepřcdstaVUJC přip~d popsany 
v článku 6(1)íu)(vÍI), ale úvěruschopnost wbt~qmickc!ho 
subjck1u nebo subjektu. na který byl přewden t<nto 
majetek, je podstatně slabši než úvěru.chopno~t Přhl~nt 
strany nebo takového Ručitele bczprostfcdnč pfcd touto 
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událostí (a v wkovém připadě Přislušná strana nebo její 
nástupce nebo pfipadně subjekt, na ktcry byl pfevcdco 
tento majetek. bude Dotčená srrana)~ 

(lv) Dodatečná ;měna olwlnosti. Pokud JC ve 
Lvlá~lnich lL~taoovenich nebo v Jakékoli Konfrrmaci 
stanoveno, :te st: použije jak.ůl.oli ,.Dodatečná změna 
okolnosti", a dojde-li k takto označenému případu nebo 
okolnosti. zmmená takový pfipad nebo okolnost Zmčnu 
okolnosti. V takovém pi'lpadě bude Dotčenou stnlnou nebo 
DotčenyOll stranami Ul srrana nebo strany, které budou 
taldo spccitikovány pro příslušnou Dodatečnnu změnu 
okoloosri ve Zvláštních ustanoveních nebo v plíslušné 
Kon1im1nc1. 

(b) Od.~rnuneni. Pokud dojde ke Lměnč okolnosti ve 
vztahu ke k1crékoli straně (.Dotčená slrnna"). je Dotčená 
strnna ' případech uvcden)'ch pod písmenem (a)(i), (ii) 
nebo (iv) a druhá strnna ( . .Nedotčená strana"). v připadech 
uvedených pod písmenem (a)(li). (iii) nebo (i v) oprávněna. 
s níže uvedenými omezeni mi, od~toupit od Tran-;akcc nebo 
Transakci z.1sažených takovou Tměnou. a to oznámením o 
odstoupcm s ůč1nností ke dm uvedeném v takovém 
oznámcrú (.Datum předčasného ukončeni''), neJpozděJI 
však do dvacet• dnů ode do.: takového oznámen!. přičemž 
se má 7.a to. '.c v píipadč uvedeném pod ptsn1Cncm (a)(iii) 
se taková 7mčna vnahuje na \•dkeré Transakce Pokud . 
ami by tím byla dotčena jakákoli dohoda mez1 ~tnmnmi 
()poskytovaní rmančniho kolater.ílu. kler.íkoli ze stran 
zjiSti, že v důsledku takového ukončeni Transakce se 
výrazně zvýšila úvěro\li angažo,•anosr plynouc! u 
Smlouvy vůči druhě straně. je taková strana apnivnčna, 
nejpo1děj1 však do JCdnoho týdne po datu účmnosti 

odstoupeni. na základě oznámeni doručeného druhé stranč 
požadovat od takově strany. aby do jednoho tydne po 
obdr'cni takového o7námcní po!lkytla línančru kolateráL 
ktet)• bude pro takovou stranu rozunmč ptijatclný a bude 
alespoii ve výši l>dpovidajici Lvysem uverové 
angažovano~ll plynoucí ze Smlouvy. jak byla 7.JÍMčna 

rlllovou stranou. 

V připadč uvedeném pod písmenem (G}(iv) je Dotčená 

strnna oprávněna odsloupn od Transakce nebo Transakci 
pouzt: tt'hdy. pokud jsou obě strany Dotčenými stranami, 
a tudiž druhá strana ncni Nedotčeoou stranou. V píipadech 
uvedených pod písmenem (a)(1) a (ii) bude pravo odstoupil 
od Transakci podléhat naslcdujicim omczcrúm: (i) Datum 
picdčasneho ukončeni nesmí nastat dříve než thcet dnu 
pfcd datem. kdy Zmčna okolno~ti nabude účinnosti. a (ii) 
Dotčen;\ ~t.mna je oprávoěm. oebudc·li vš.'lk jmak povinna 
zaplatit dodatečné č:istky UV3~ovnné pod písmenem 
(a)(1)(A). odstoupit od Transakci až po vypr~cní lhůty 

thccti dnů po doničení jCJiho oznámení druhé stran.'! 
o takovém připadu a za plcdpokladu. ze ,. takové lhůtě 

ncdo~lo (pokud JC to možné) k náprav\! situace {n.1 základť 
dohodnutého pfuvodu dotčených Trnn.akci na jinou 
Provo1ovnu nebo jinak) 

Uqt.J!llwcni tohoto pismel'li: (b) ohled~ práva smluvní 
strany po7..adovat od druhé strany f"tllllnčni kolatera I 
v dúslcdku zvýšení úv~rové angažovanosti vliti této druhé 
slr.lně se použ[Jc ptimeteně. jestlize dojde k zániku 
povir1110sti příslušné strnny plnit povinnost 7 Tran.<akce 7C 

zákona v důsledku Pfipadu ncmožnostt plnčnl 

(3) Pméití n•tm1m·e11Í na Ručitele. Pokud Je 
poskytnuta 7..áruka 7a nčkr.erou stranu a nastane kterákoli 
z události popsanych vodsta\cich l(a)(1ii) až (ix) a :!(a) ve 
vztahu k příslušnému Ručiteli nebo takové Záruce. bude 
mít 13ková udá lost stejny účinek jako v případech jejího 
vysk ytu ve vztahu k tak o ve stntnč nebo ke Smlouvě. 



f4} Úlmdc rHI.\/fllrftt·lli Pol..ud doJde k odstoupeni 1Jd 
ncvypofadanych TmrlSal.c• podle tohoto članku 6 ncho 
k Jinému úniku poHnnusti 1. nc''}'JM\rndaných Tran.-.Jk<'i 
julJk ll<:L :.ptncnim, 7.ilfl\"XI.-:nun. upl)'nut•m doby dohodou 
nebo ' dl."-lcdku ;.kutctnoS1i u,eJenc v článku b(~l(a)(u). 
~hude '..:i dna ze ~tun P<l' 1MJ prcWc.''>t pkCkoh dal~i pl.llb} 
rk!bt> dlxláru ' r.mm W.ončcnSch Tran.<;al..ca, klere b~ b}l) 
ttruk splatně k 0Jru pil-dč,a"nehu W.ončeni nebo po 
tako,~m dam. .uu Jl<"k~tnoul nebo vrám hnančni 
kolaterál kto:r) b) b) I rmak pc>iadov;in p.>dlc S mlo u') w 
\"Zt.thu 1.. ul.ončcné Traa\~akc-i. resp. W.~•rún)m 
I rall!<akClm. T)10 po\lnOO!>ll budou nahrillcny pov1nno>ti 
kJ.ldé ze >lr.tn l.llpiJtlt • .t'astku 7.:hčrcčO.:ho v-yro\n;ini". 
pk _ie uvedeno v článku 7 

Pro vyloučeni pochybrlllstl $e uvádi. /~ od'tOupénin• vtl 
ncvypoř'iidanS·d• Transukci podle čl3nku 6 tato Smlouva 
ncz.mika um ~e 7.iv;vd. č1 zj,-azky stran poolc teto 
Smlouv} ncnt.-í od pvéatku Smluvm stran) se dohodlv. /C 

s1 nehudou v7aJrmnč vrJ~tt )Jio..íkoh pln..'ru pl.lthy r-.!ho 
dodáni. klen: byl~ po~htnuty pted OtbtOUjXnim otl 
kte~koh 1 ntn\:lkce tll ral'bakci , 

C'í) Prtr•aJ ponL<ttll J! 'IJII;nu t>l.olm«ti J~tli.lc 
ud.ilost nebo okoloo,t. l.tcro~ b' Jllldk 7namcnala nehl> 
7plt;obala Připnd pun.t<ni .lc /.&P\en /..měnou nkoloo,h 
uvedenou ' IXhtavca 213)(11), hude tako\a Lililu~t nebo 
ll kolno~! pcwa}''' ,in.a t.a Zmčru nkolnc•~ti a mkoh' 1.1 

Případ porušení > ''YJtmkou phpadu uved<!acho' odst.J\l l 
l(a)(viiÍ). l..tcry 1c v>d) Jll"'"ovan La Přrpad poruScm 
a rukohv 7A !Jnčnu olo.olncl>li 

(!ll .\ ehe:po'i :m<'111· nlw/ny>ll Ore >lr.m} ru >-~:be 
berou ncbezpeča mačny okolooq, podle ustanovem ~ 1765 
od;;t 2 Ob.!illbkchu uJ..orul..u a v?davJJI se pr.ha donwh.Jt 
"c .lllJkni závazku podk lbW~n.:ni ~ ~000 Ohčan.,kéh<l 
Likonilm 

7. Óht l..a Zlhfrtčnt'ho '~l'O\ll~ ní 

(I 1 1-ú><Jt'et 

(Ul f'o.~wc u :aldud pw wvoéťt. V pripadt 
ot.lstoupem od Trnnsakca podle članku 6 provede 
1\'eporušuJil'i ~1r.1ro nc:b<a Ncdotccn.1 strana nebo Jedna 
nebo kn7ru 7c stran v ptip.tt.lé c~astencc dv,lu Ootčcnych 
'rran Ckaždá jako .. Struru prm.ld~tiCI kJIJ...ulaca") 'ypoC:el 
éiistk) zavěrečného V)lllvrum ' r.:)k:ratši phmčřenc dohč 

,.(':i.~ka 7.:1\l!rc:tncho \'\ToVl\.1111" 711."\ll\Cná (\c >11W>Iu 
lld,.r.a\cc: 21bKI)l ČJ$tkU: l..t.:r\IU LJbh Stram pm,.ad~tiCI 
l.alkul.Jcl a l.1ern se k D.uu pict.l~l.-s><:hu ulo.Llllčcru but.lc: 
r.>' nat 

(AJ ~učtu \Sc:~h Trarwkčni.:h hodfl(\t, lo.1erť JWU pro 
m kladné. ~plo~LnHh částc:lo. J' dlul:n~·,·h a j.-Jrch Narokú 
na ťimnčni ~olareral. mmu.' 

!BJ .;oučet Jh,olurnic-h h\ldnot \i.c:ch Tran.'-1kčn1ch 

hodnot. lo.1cré _pou pro m .a\pomé. Splatných částek 
7 1ci1 strany t.llu.lnych a 'á10kl1 na lin.1nčni klllo~t.:nil 
druhé ~tr.any: 

• .Spbul<" i:aslky·· které Jctln;• >tr.lna t.II\Ůl druhé ~tr.lnč 
IJ\Jmt!ll.l 

(AJ S<>Učd (I) \~h Č.IMCk. ktcrc' 11~1} b\1 lo~koHIU 
<1ranou uplolc<'ny ,. r.rnll:l Tran:..~J...c..-. .J'"ak 
l..taJ...o,emu 1.1piJ•<'ni nc:t.lo;.lo. (u) L1l..v1dačru hodnot) 
k dohodnutcmu t.IJtU t.lodlru \C: \7tiihu lo. v~.:rcmu 
majetl..ll l..tcry n~l b~·t. al< nebyl. dodan ta~n~ou 
>lnll\()u v ráml.'l Tr,ll'bak(< (v ohou flhpJdcch hel 
ohledu r1.1 to. 1w b:rl<~ ~tmna ll(>ravněna z.tdržt:l 

I~ IS 

tnko\ou pl<~tbu no:bo dodana ve smy~lu tl;inku 3(3J 

r~bo .ljmého uuvodu) o1 (111) úroku (Jdc-h o kL1dné 
čá.'tk)) z čiÍ:.tel.. uv-.:den)•ch ' hodc.:h lil a ~ i1) od~: dm: 
a \očctnč ~plntOOMI ptí,lušno: pl1tby nc:bo dodani 37 do 
.1 "YJilla Data přl:t.lčil!tlll'ho ulo.ončem pi1 powit1 
McLtbankovru ůrokovc '3711}' nebo. ' pňpad~ 
o~phl..ovatc:lnos11 člaoku 'ISJ. pti p<>ul111 Sa.lb) uruku 
1 ptud lem. lruntC> 

(13) ab<olutnt hodooiJ uwků (Jdc-h o úporné častkyl 
1 ča.,l.:l uvcden}ch ' bot.ll'b ( <\) (ll a ( \) (a i) ode dne 
" včctnč splamu<t1 phslli.nc pi.Jtby ncho dod.íni di do 
a 'Yima Data ph:dčs~ného ukončeni ph použ111 
'v1cllhankov1Ú itf<'J,.ové c;azby. 

ph .;u no\ cni Splllmych č.istc~ nebude bnin /Jetel na 
~:ímky na linančm kol;ncr.ll 

..1 tl.. vid.ačnJ hodnota" zn.maen.i. pokutl tdc o ralo.ékoli včcr 
a nu_tCtck (\čctnč fu1.1ocnich na:.trOJú nebo. v pflpadc 
ncrrvátovy('h tra.maJ...cí. 1Jkthokoh )ln<:ho p<J<IJ...ladového 
al..11va u t.ů..uv)ch Tl'llmakc.:il ' lo.t~l..oh den. č:btl..u 
nl\1\ljlci ~c 

t 1\) 'y~• čNeho ~yn<l\u !po odcttcni popwtl.il 
J v~datú). kterého SIT3n.l pnwadčJtcl kalkul~.:• dosah Ia 
no:bo mohla roromnc do~hl'kl\11 prodejem wc1 
il m3JCLkU SlCli\COO druhu a 'tet rl< J'kl nUI\ILsl\1 rlJ trhu 
v pn>h~ny dert pol..ud ve.; 1 a m.ltctd. m.rji b)'l n.:bo 
měly bYt dodány Stranou pro\ adčJiCI 1.,1lkula.:1. 

(Rl vy Si nákladů 1 \'Čelnč poplutků a vydajů). které 
phmčřcné v7mkly ncl11.• 1~1h ly \/JUknout SLtanč 
pmv:ldčJICI kalkulaci pr1 l..úupr vě<:i ... majetku stejného 
druhu a ~leJnehu mnol;;l\1 na trhu v ptiSI\~~ný d~n 
pokud \ČCI a mJ)Cick n\aJI byt nebo mčh bYt doddll~ 
Stran<? provád<jic1 kalk-ulaCI. a 

I{') hodn..lté l.1etou LJbti Strana pro,o~dť)ICI l..aiJ,.ulJc• 
' t.lobrc v'ire jako '"'·ou cdkowu roatu ... nál..lady (nebo 
n.'k) "}13\lřcné \ takO\Cill phpo~t.l~ jako 7..'lpom.l 
hodootal vzrukl~ ' ~·u-.,Josll 'takov-yma '~m1 
3 III.'IJCrkem. pokud trau cen.• t~l..<wých Vl'C! a majetku 
ncmů7c h)'l 7jiS1ěrJo1, 

.. N.lruky ru fmo.~nčm knlnrcrnl" lltlll\CIIJ k Datu 
rřcdča.-ncho ukonč<1rů ~~~ll~ťl .wrlaccnc c\ístk) pcnč7ních 
prll"tfcdlm a Lal...,.u.Lačni hudnoty F1nančmch ms!TOJÚ 
pre,ct.len~ch Jako linančm kolJtcrál ~tral10ll. ktere nebyly 
vraccnv nch<1 při:, edeny :tpči na nuu ~tranu. ~ phfx>čtcnim 
vc,i-;crých nab<'hl)·ch a nrlolplacenvch uroktl 7 t,tkl)vt
p.:rlf'ni tibtky (Jd<·-h o kladné ta,tky) a' odcčtcnim .JCJ•ch 
abwhnnich hodnot (Jue-h o .ropomc ča"hl pta ~ 
t.lnhvdnut~ ' rárn..i ptc:voou. 

., lrarc-ak~m hodnotY' zn.uno:na H ,n .. hu k cakckoh 
Tral'balo.u nebo typu Tra~akca ča,tJ..u mvt\J_iio ~c: potllc: 
\nlb)' Strany prmadčtk• kall..ul.lCI (il arat\! \'nukiC 
(')Jiidrcnc JakO kladro hoJnotJl StrJnč provadčjici 
J..alkul.1ci rwbo Llhlo.u t.lowc:nému IV)Jthlh:ncmu Ji•l..u 
úpon~<~ hudnowJ Stranou punadčJKI kalkulaci v důsledb.u 
ukončcm L'lkO\ych Transakci). n~oo 1111 'ÝS• anuncuckého 
prumčn1 cenových kowd ~ whro~dni ncho hcdgmgov~ 
tr.ansalo.ce 1.. Do~tu kowc~. ohd~cnvch Stmnou pr<>vat.I~Jkl 
lo.~lkui.KI cJd nctmcnč d\Clll ptcdrnl'h U(a_,tmků trhu 
V pnp:~<i..' ~><klu llil b<1de k.ůt.IJ JaJ..,,.a I..L'lilcc '')'1ádh:na 
Jako éá,tJ...l, l..tc:tou b) úcil!ttrůJ... trhu J..J.pli!ul nebo obdr1e 
J... Datu kotih:e. pokud ~ talo.o'y učNnak trhu převzal 
k l>4lU kOlace pri\"3 a povmnnsu dnthl.' Slr.lll} !nebo JC:JICh 
ckonnmiCk) ch,valcntl ')'Jli'"'·'Jil'l l pii~lu~rr}·ch 
I ransaJ..c1 \)<lcdná čá~tkJ bude ')J.Jd~ru Jako kbdnc 
taslo \ přip.1d~. i.c: budo: spl4lllól uéa-.n•l.;o\1 trhu. Jlllóllo. 
bude: 'yiát.lřcna tako 7ápomc.' t.-ln Pol.. utl ,. tak.tl\ém 



prip.:I\)Č llCVť 71Sk31 l.ldnou ncbo1 J"1lUC Jednu ko13ci. bude 
Tr.lrto.ll-tni hoJnot.J 't.1oov~ru podle bodu (ll . 

.J>arum !.uran·~ Lnlmcn.l D.tllun predčas~ho W.ooccru. 
~ \)jmtknu prip.Kill uutooMhtl.éh<.• ulonč~ni podle C:Linlu 
II(IHbl. l.d~ I>Jrum k•lla'c JC den urccn) '-'cJX'flt'ulicr 
s~oou. ktcry na.'tdnc ncJpozdčJt p.n) Obchodru den po 
wu, 1-.d} Nq>~>r~UJill ~trJOJ LJI>IIW udilost t:lkl>\c:ho 
JlltOill.ltkkc:ho ukončem 

I bt PlcP<X~t J.1S.<-kolt SpLit O.: částky. Ltb.~id~čru 
htKinoty, N.irol..y OJ tirontm kolarcr.il a Transalcčm 
hoJnnry, klcrc OCJ~nu 'Yt.idleny v z.iklodni mčně, budou 
rrcp...:tt'll\ 1\i.l l.tl.ludni měnu Pří•ltL~nym směnným 
J..ur1cm 

,,1.:\J..Iadru 11\Čil.l" /1~111Wil,\ C~l.ou b.orunu. puJ..ud nebude 
dtlhtldnuttl j in;1 k 

.. Ph•ltL~n> •mč11n}· kur<" 7n:lll1Crli'l ..rnn~euck) prum~r 
Jlřblušuydl b.W:b. Lil 1-.tcrc !C: 1\sooo pmvádcjid J..aU..uJac1 
ncbu přepočet častl..) podle ~mlouvy nalc71té schopm (ll 
koupu trnou nlČnu s poulttun Zákl.Jdru ml'n~. a 1111 prodat 
t.ll.tiWU rn~nu .w Lakltdní rnr:nu l.c ůru l.alkulacc n<bu 
pic:podu rJI.n\1! ča.stkv 

( ;:, p,.",-:.:.,tt' Jltlll) ~ 

(.I I !.'tlll!l St1 HII<J p1 o1 .idť)id bJ.Lf,.,,Jm,]_ Pol. !kl p.>utc 
.tct'lro ,mJuvm \lrJn.1 w~tupu"e j.ů.o Strana p«n.w:lěJtCJ 

l.:alkul.ll·L ( a.'1k.1 /.J\lrrčn<'ho 'yro' n.ini , ypo('t~ná 
takomu ~rran.1u bude zaplx<ru ( •I teto Mra oč druhou 
;;mlu'ru <U':Inou L.J pil'd(ll'lkl.tdll a- ;., IJado,m čtskm. 
J ( 111 h1uto 'tronnu druh( slr'31,., lil pu~dpol-. Í:ldu. i.e Jé 
,.;Jlllm)'lll Ci,km, .' dn1hcm pfip.Kič JC :.pl.nllá ~ka 
.Jb'i(>lutm hodn<1tnu (\í'tk~ 2.1\Čr~neh<t vyromani 

(hl {_h, Strum i>rrH·cidé/Íci Jw/J;ufact Poi..LKI ob<
:.lran) '}'tupuri ,1aJ..o Strana pro,.id~uci l.alkulacJ a JCíich 
'ýpočty CaMky 1 .. m:rcčrch<t \')Tovn.im se m•7átcm Mi. 
Ca,rk.l 1.avcrctO.:hu ')'TU\1\.im (I) >e hude rovnat polo\1oč 
r01d1lu mcz1 Wkto vypoétcnym1 0::\stkaml (rro vylnučcm 
ptll;hybnu~li J< t~mo roLdil součtem abo.olumich hodnot 
lu~ov~ch č.L,tck LJI. prcdpoldndu. ic tcdro hodnot! te 
kladn.í d wuh.ll..!pom.i) a I Íl) bude zapl~ccoa stranou. ktcr.i 
')'JlllČctlu /.Úpumou nehn rut~1 kladnnu hodnotu. Pro 
\)'lllUČCIU pochybno>IÍ >C: U\ÚdJ. lt \' pfip.1d<! U\Cdeném 
' pivtkhwi \~tč kaid:í Lc Str.m prov:i.dčjic1 blh~ac1 
pltl\Jdi \)'JI\)(Ct (·~~tJ..) L.;Ívčrcčflého \')TOvnáni LC HČho 
pohledu 

(31 O;ntJIII<'I!I oJ_(l(II,lJ>/_utno~tl 

tal 0:11<1111<'111 Struna provadCflCJ blkul;m bude 
' IICJkrar~J plm1Ncnc: dob.! uúormti\.Jt druhou sU'3nu 
o t Nt'C lii\~r«nchu \)ITO\náru \)"J)tXLeoé Straoou 
prll\<~d('JI'I lwll.ulo~d a poskytne druhe sU'300:: '')Jadreni 
s .llkk\Jimm pop1-cm .tpÚbobu l.aU..ulace C~th 
1.1\~rc.:n:hn '~T<l\ll.i11i • 

I bl Otn '''''"""'" Pnl.w ul.m!Ccm SmloU\v ro<tJne 
' diL,Jcrll.u l'rip.1du JX>rt~>ťlll. Č.J:.tl;l dt,irečrlťbo 
\\'l'•>,n1nt lllt•lc ,platn.l l•I.Jm/llť- p.> obJrl~ni ,w\imcni 
U\·cd~nch,, ' M\t.I\'CJ (.11. Jlll.li. bude \pldrna <1.1 dvou 
Ohchodn"h dn(r po oWr.tcni t.JlO\cho ozrumcni. ak' 
\ kll)dcm pnp.u.lč ne dtl\C nc7 ptcd Datem pi'cdCamo:h<t 
ul..>ntcm (a.-~~, z.hčrcčuo!h<.• 'Y"-"mrú btKie spl.11ná 
1' nahčhl)'mo un•ly l_tdc-li n kl.ldné č3.,tkv) <'>rl Dat3 
prcdčasrcho uknnčcm v <k> dne kdy JC platba splarrLI při 
pow111 Mez1h.lnkovm urnkn\c ~zby. a rote ph pnutlll 
!:>Mb} uruku l rlV<II(ru. ~,:;..u.. bullc: od ní udc:čtena 
;tbsulutru hodnotil nabehlych ůrol..u (Jde-ft o zapol'Tl<! 
čn,tky) 1'<1 0.11,1 pn,,.Jc.~>néht> ulončcm a2 do dne. ldy JC 
platb.l ~pl.Jtno~ pn poui111 Mc71hankonu uroko\'é sazby 
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t.fJ /,<~co(trni :\c:puru.;ujici :.11.11\J mULe upoč61 

<;\"\Jf dluh I pol.. !kl nétJl) c:~.i'IU~ I Lipl.tlll ('a.'>tku 
J.;hěrcčl).;hu ')10\l~ilů pmll t.lk\ml.olt sl.utcCnym neb.l 
po..tmiro:·nym pnhktiJ\kam ( •. Pmt•rumkf'J. ktcre mi 
\Ů(I Pvruiujid 'lrJn<' ru ukiJd.: jJléhol.olJ pr.i,nihu tttulu 
(\č"rn.: (ll)hfcdJ,ck 1 urulu ~minu'' o linancovjm ncoo 
fl~ smluuwl Pro učd~ ')J">ČIU hodnot} Proururokú 

(I) ptcpnčrc N~p<ll'll~UJICI :;tr:lru Pmt1rorokv na 
l.ikladni nll!nu Pti\h~n)·m 'n!Črmym kursem. pokud 
nej;ou >pliliOC: ' Zúlladni ménť-

(u) pokud bC JCUOd u podmlnčnc ne bu nť\ yč1~lené 
Proun.trclkv. \cnne Ncpol'lbu,iin stranil pn tJI.ovcm 
vypočtu ~ uv.thu ptlt'lmulCn.>u čiJSlku takov}ch 
Prutrn.'lr(•ku. r<•~ud tc /fl'lllclru, ncb<1 JeJÍ ro1umny 
<>dliJd při pi ml<:rctll.~tn f'!OllíiiÍ po>tupu dle od!,tavcť 
I(.J)Iohmn čiJ ni.. u; 

I ml pul.uu '~ JccJ.n.i u 1liirob.y Jllle nc:J. o .taplatc:ní 
JWilČill( č:htb. r<•"- Ncponl>uJICi ~lrdna .lJÍMi J<:JKb 
fl~llČ'l11 hodonlll a (ll~f>OČIC JC OJ f'CilČ,It)' na10k 
'"1adřcn~ ' Zikladrumčnč. J 

ll\ 1 pokud raJ..mc Pmun.imk) netsou d<hud ~pbtre. 
'-11>11 Nq>Oru;.UIIU 'trJrt.l f~_tKh aktu.ilni hodnotu (t.tke 
'uhkdm~ru un.>J.o,.: rurokyl 

l 'stan.l\'cni t.1h.>1o <'o<hta,,c 4 ~katiCI <oe l'roltn:imlíú 
\.ep.1ru\urici 'trall)' vúč1 l'oru.-;uu.:J ~tr.ui: budou phm~řent 
uplatncn~ 1 na Proururol.~ '-'cdot.:cnč >lrany \tKl Dotčenc 
>lrJnč' phpadc.' ukur~uu Srnltlll\)' podle Hiti.u 6CIIJI(til 
nelxqiul 

8. 01nAmcni 

(I I Zm4wb tfum.-ultÍIIi U:ll<ÍIIIt'IIÍ Pob.ud nebude \ 'C 

!:>mlou'č 'Wnll\cno ttruk. budou \e'l.era o7113ment a JIRÍ 

..d~lelll '" \Ltahu k t.:r•' Smlnuvč učUlén.'l o~obrum 
dun!Č"nlm dt>pl,.:m d.tllli.IJII)~III. tdd,l\o.:tlL doporučenou 
nehet obdohnou p.lqltlu_ c-mdllem nebo prnstfcdmct\111l 
clckrromckého komuntkačního w~tcmu. ro !.1crém se 
~Irony dohudn.>u w 7vla::.tnich -U>.IilooWruch. a budou 
dnručcru ru Jdrc~ůtcm pusk)'tnutuu adrc>u nebo č1~lu nebo 
11 ~ouladu ~ Jl<l>b.ytnut\•mi udati o clt'ktroniclo.cm 
b.omumL1črutu systcnm ~bu ~-111ailu. pi>cmn.í fvrrna ~<: 
nc~y/udujc 

(21 Cút/111'-11 v~~·dul.l (\LI~ÍIIl<..IÚ nebo Jll\{1 :.déle ni \ c 
\7t.Jhu k téro SmloU\'č mu-.c11 b}1 uč1nčnJ 7Jlt.l'iOilcm 
U\cdcn~m' O<btav" I(~ WJimkou omámcm nebo sdčlcnJ 
pndlt.: čl.inků t. a 7 l..l~ta rtc,llli b\1 učmén:J c-rnulcm am 
J'llhtlcdn~~:t,,m cki.Homckchn komumkačnihl'l ~>~•ťmu) 
a booou flU'a>o,an.l u ú~mna 

(a) dnem .Í~fKh duručcnt 3 rrcw~U adr'-"<ÍICnl - \ ptir<tdč 
o~obn•ho 001\KCill a 7.hltm dl'lpt,cm. 

(hl dnerrL kdy Jc tKic>ilatc:lcm pti).lt<• zpětné p<>I\T7CI11 
o pructi od pn ~mcc - ' pnp.tdt.' La.'Lini d.ilnop~>o~·m; d 

ll) dnt·rrL 1-.d~ Í" t>d(l<l\ČIIIl\ /.lnl(,ltl.JO.:C JlřijclllC~ obdr'li 
' ~1tdnc: ptKiobl' (př~cm.i ,,.. \lr.ln) <lt>hodl} ru lom. .le 
htcmellt\ prokauni ubdric:ru bulk 'r<lČi\Oit ro odc<IIJteh 
a pm Jlr,\káJ..íni nhdrtcni nc:bude do>t:IČ0\'31 7pn1va 
o prcn'"u \'\'1\otcrt.l ooc,ll.ltckwvm IJXIH)"Ill př~>olru)<!m 
' přip.1dt' L.J\l.1ru tcld<~Xclll 

hh dnem Jejich .INI~<:cru neb.> pnl..ll'U '' donx'eru 
' pňpaM .ť<l'k1m doponúnou pO~tou (pokud do .lilhranier, 
tak k'1ccknu JIO~Itlu) ncb.1ohdnhnou P•'~lou (< po7adavkcm 
pUI\TLtiU dllrOC<:IÚ) 

tel dn..-m JCJtťh obdrtcn1 .1drc~atcm v ptipadč z:bl~ni 



proslřednictvim elektronického komunik.ačniho systemu, 

(I) dnem jeJich doručcru v plipadč Zll.iláru c-matlcm, 

a to za předpokladu. že pokud k tomuto doručeni [nebo 
pokusu o doručeni) nebo obdt7cnl dojde v den. který nenl 
Obchodnlm dn.:m, pokud toco sdčlcoi Je doručeno (nebo 
proběhne pokus o jeho cloručeru) nebo obdrženo nebo po 
skončeni provozní doby v l..1crýkoli Obchodru den. 1010 

sdčlen[ bud~ považováno za učměně a nabude účlllllOsti 
bezpro~tredoě následující Obchodní den. 

(3) Zm('ng adre.\)'. Kten\koli ze stran může na 
základě oznámení doručeně ho druhé suant změnit adresu. 
d.ilnopisové nebo telefaxové čisto nebo údaJe 
o clcktrOnickcm komwlikačnim systt:mu nebo e-mailu, 
kam mají být doručována vdkerá oznámeni a jin:l sdělení. 

( 4) Puu!:iri rLI'tawJ•'t'ru' rru Zámku Pokud se strany 
v ZiJ.ruce nebo jinde nedohodnou Jtnak, poulij[ se 
ustanoveni o o:mimcm podle článku ll i ve vztahu 
1.. Z.'iruce, přtčeml se odkazy na Smlou~u ro7wni odl..a7y 
na Záruku. 

9. P ro\ 'OZ.0\11}' 

(I) fio:sah W•'mno.~ri. Pokud sml u vnl strall3 U7.l1\'Ťe 
Jakoukoli Transakci pr~liedructvim jinc: Provozovny nel 
je její hlavní provozo,'Tl3. .divazky této struny vyplývajíc! 
z takové Transakce budou ph:dstawvat její celkové 
povmno~ti ve stejném rozsahu. jako kdyby byly ~edn.iny 
prostředructvim hlavni provozovny této strany. Tato 
smluvní strana však nebude poVInna plntt takově 

povinnosti pre>!<třednictvim žádně ze sv)-cb dal5ich 
provo?.ovcn, pol-ud plnčni pro.tiednictvim uvcdene 
Provozovny JC protipnivni nebo neuskutečmtclné z důvodu 
uv~denych v článku 6ť2)(a)(ii). 

(2) Změna Prow>uMrV Kterákoli ze stran mUže 
zmčrul svou Provazovou pouze na z.ákladě pf'edchoziho 
pisemného souhlasu druhé strany. 

(J 1 Definice. ,.Provozovna'· strany znamena 
provozovnu dohodnutou me'l.t stranamt. prostl'cdmct~1m 
k1eré taková strana jedná v rárnci přislllSné Transakce. s 
tím, 7.e pokud tako''li provozovro neni dohodnuta ve 
vztahu k nčktcré slranč. bude za Provozovnu považovaro 
hlavní provo7.ovna takov~ strany (nebo L.apsané sídlo nebo 
bydliště v případě neexistence hlavru provo70\'11)'). 

10. R dln.é 

(JJ Pře\'od pra•• a fi()I'ITmosti ládna práva nebo 
povllll10sh vyplyvajid t.e Smlouvy aru cela Smlouva 
oemohou být bez předchozího souhlasu drubt strany 
udělcneho ve Zvlášmich ustanoveních nebo zpiísobem 
u~cdenym v článku 8( I) pl'cvedena zatížena nebo JUlak 
postoupena třetí osobě nebo ve prospěch lfeú osoby. a to 
• výjimkou, Žl: takový souhlas nenl ~-yžadoviin v případě 
ptcvodu celého Jmčru strany nebo Jeho pod:.tatné části 
,. souvislosti s Přem~nou společnost~ l..1er)• neznallleJlá 
ro1čnu dailoveh() stavu \~ VZiahu ke Smlouvě a který 
nebude mil podstatný ncpfivuvý vliv na zájmy druhé 
strany. 

Omezeni uvedené v pfcdchuzJ větě se nevztahuje na právo 
smluvních stran obdržet Částku .ti\včrečného vyrovnáni 
nebo odškodnění podle U<b'lavcc 2. 

(l) VJ!Iaw Poru.šujin strana a strana. t..1er~ 
neprovedla platbu nebo dodání v t~m>ínu ~pla100st1, 
o<Bkodní na po:áíd.íni druhou str.mu za veškeré účelně 
vynaložené výdaje. \telně soudních výloh vzniklých druhé 
straně při uplatňováni čr ochrnoě svých práv podle 
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Smlouvy nebo Záruky v souvislosti s Pfipadem porušeni 
nebo takového nepllll!ní 

(3) Nalrráwini. Ka'-dá smluvní strana (i) mUže 
pohzovat elektrurncké či ji.nC nahr.ivky telcli>ruckých 
rozhovoru stran v souVJsloslt se Smlouvou nebo jakoukoh 
potenciálnl Tran>akci. (>i) souhlasí s lim. že nalmivky 
mohou být ptedloženy jako diikaznl materiál v jakemkoli 
Rir.cni. !.1cré s.c týká Smlou"'Y nebo jakckoh potcncialni 
Transakce, a (iii) bude o takové možno~h nahravánl 
a poui.ill jako důkazního maten:ílu infonnovat své 
příslušné zalllČstna.nce a získá veškeré souhlasy. které 
mohou býl úkonem požadovány před tím. ne.l těmto 
zaměstnancům povoll telefonickou komunikaci. 

(4) Dolwmenry. Dokud m:i ru:bo mi\žc mít ktcrá.koli 
ze str.m jakékoli úvazky vyplyvajici ze Smlouvy. každá 
sln~na. pokud je ro7umně fakticky a právně schopná 
a pokud tím pod'ilalně nepoškodi své právnl nebo obcbodru 
postavctú, včas poskytne druhé sillll'lČ nebo pffslu:lnému 
suilnímu orginu nebo daflo,ému ůtadu jakýkoh formuhit, 
po!'Vneni nebo Jiný dokument frádně vyplněný a pokud je 
to 'Yladováno, i řúdnč ov8ený). který je buď 

(a) U\'cdený ve Smlouvě. nebo který Jl! 

(b) rozumné požadován v pl~emné formě druhou s1mnou 
za účelem provedení platby podle Smlouvy be.z jak}·chkoh 
daňo,'Ých či jiných odpočlů a srážek. ntbo se sníženou 
sazbou takových odpočtů čt srážek. 

(5) Nam·arné nmsrhulkv Práva " nápravné 
prru.'liedky uve<lene ve Smlouvě jsou kumulauvni 
a nevylučuji ostatni zákonem stuno\'l!ná práva u nápravné 
prosliedky. 

(6) Vrluuú·11i v:dání lit' prtim Nevykonani nebo 
prodlenl \C výkonu (nebo částečný výkon) jakéhokoli 
pr:iva nebo n.1pravného prostředku podle Smlouvy nebude 
považo\'11110 za vzdaní se (nebo částečné \-zdaru se) 
tako\ll!ho práva nebo nápravného prosli'cdku a nebude tedy 
v budoucnosti bránil výkonu wkového práva nebo 
n.ípravného proslfcdku aru ho Jakkoli omezowt. 

(7) Vipovifd: Ktcníkoli 1e suan m~ ukončit 
Smlouvu výpovědi druhé str.u:tě s minimální výpovčdni 
lhiilou dvacetr dnu. Bc1 ohledu llll takovou výpověď budou 
vdkeré vtc době nevypořádané Transakce 1 nadále 
podléhat ust.anO\Cnim Smlouvy a v tomto ro;zsahu 
ll3stanou účinky ukončeni Smlouvy a7 polé, co budou 
splněny ~echny povmnoslt vyplyvajíci z posledru takové 
Transakce 

(8) Smluvní měna. Pokud je 7 Jakéhoko!J duvodu 
platba provedena v JlnC měně ne~ ve Smluvni mčnč a takto 
zaplacená čóstkn, prepočtená tl3 Smluvní měnu smčnn)'m 
kursem pfe\l:'idajidm v době plathy za prodej lakov~ jirk: 
měny 7.a Smluvní měnu. jak je priměJenč zjištěn 
přiJemccm platby, nedosálmc \)'šc částky ve Smluvní 
měnč splatné podle Smlouvy. strana dlulid takovou č-.i.stku 
oeprodlcné vyrovná rozdíl dnlhé stram' jako samostatný 
a nezávislý závazek. 

(9) Předdru::i Tl'lJnsakce. Transakce U2'a\ŤCnl~ ptcd 
datem účinnosti Rámcové smlouvy budou Rámcové 
~mlou' ě podt.\hot. a lo jed001hvč ll<!bo podle typu. 
v rozsahu uvedeném ve Zvl~tnich ustanovctúclt 
V7.ájemná práva a povmnosti stran z Transakci uzaVřených 
před datem účinnosti Rámcové ~mlouvy budou nněněna 
v ro7.sahu vyplývajícím z Rámcové smlouvy. 

(I O) Transakre jménem juul nsohv 

(a) PodmíiiÁ"' Pokud se tak strany dohodnou \'e 



Zvláštnkh w;tanovcnícb. mUže ~•cral-.oh u str.m uzavřít 
'I ran.~akcr { •. Tmosakce Jménem 1ine o.~ohy·) tako z<\st\JpC<' 
r.,/.á.~up<:e''J trcll osoby 1./-a.~toupcnf'). a'ša"- poULc: 
' piípadč. 7c (i) JO: ~~r~llúu opr.h11ěnou tménem 
l.tstoupcocho uz.wiít Trunsakcr, plrut vdkcrc tcho 
z~'ivazk} a pfijírnat pl~ni z.avazkú druh•' .>trany. ja"-o:i 
i plrJ[mJt 'e<keni omimcni ~ Jtn.'t sd~l~tú u'~<kru ve 
Srnlouv~. a (ri) ~llaru při liZil~Ťeni Tmn.~akcc a v přb,lUSné 
KonJinnacr U\'Cc.k ÍJ: ')'Sluputc jako za~I\IJXC ,. rámci 
takovť Trun,akcc a sděU druhé ~trJné Jméno 
laM®pen<:ho Pokud tyto poominky nebudou zcela 
splncny. bude st! mit 7Jl to. Je smluvní ~trana Jednoí ~mJ ll! 
>t'be 

(b) ln(mmtJce o w·óoY.Ir wlalost<!dr. Každá slrllna 'c 
7.l!VU7UIC. ~.c pokud J3ko Zastupcc W..J\'fc frall."akct 
jménem .tiné o~oby. bude ilmt'd poté, co se dom (t) 
o Jakékolr událťl~ll nebo ol.olnostt tvořici připad pn~n)• 
' článku C.(()(u)( vui) ,.~ vztahu k piísll!Snému 
Zru.toupcocmu. nebo (ii) o porušení jakychkoh pmnli~cni 
učmčnych v člénku 5 a od;.ta,ct (() níže. nebo o Jakékoh 
události nebo okolno~t~ v dúsledku ktcrc 1c takové 
prohláSeni ne~~)r:ivné ke duí, kd} bylo ucméno. informovat 
druhou strnnu <l takové ~kutečnt)Sll a na 7itdost druhé str.lny 
ji po~~y!ne dal~i mtornrllí:c ptiméřcné pomdcwanc takovou 
Stn!OOU. 

lel Stram Každá Tmtl.'itl.kl·c Jrnc:nem Jlllé osob) 
bude 7na-;nc;;; Tr;~nsakci w:avrenou vvhradnč mC71 
pti~l~nym Z..ostoupen}•m a druhou str;nou. Ve$ker,j 
uomoowoí Smluuvy budťlu samosta~ platu pro \'llah 

mezi druhou srrannu ~ jednotliv)'Tll Z:ISloupcnym. pro 
~1crého Zastupcc W.:l\tcl Trar~.S<Jkct Jménem JÍnč o.oby. 
J3kll kc.Jyby kald)• tak,w)• Z.'l.<lťlupený b)·l stranou 
SdrllO>Iiltné Smlouvy s druhou stranou.. vy tma pnp~du 
uvcdenvch ,. pisrnenu (d) ru7c Procel'ni agent tmcnovaný 
Zaslupccm je pova:lvván i za ProlCe;oího ng~ntn Lllžd~bo 
za.toupeněho 

rdI QJW.yuprní. Pokud ve Vll~hu k Z3snapcr nastant: 
jak)tl..oli Pfipad poru.~cni nebo 7lllČOO o~olnusti uvc:dená 
' článku 6(2)(n)(u) nc.!bo (rul. můZe druhá strnna od~toupn 
od J mn~akci podle čJ.InJ,.u 6(1)(b) nebo článku (t(2)(b) vúčt 
Zastl'Upcn~rnu. a to se stejným účiM<'m. }lko J..dyby na>tal 
takový Případ poru~cni nebo Změna okulno>'tt ve vztahu 
k Zastoupenému. 

(1!/ Tra11sakce no •lnsmi llt't:r Preocho.limt 
ustaoovenima l'lent d01čena účmnost Smlouvv mc7.t 
'tmnamt '<: 'ztahu k Tran~kcim, které mCác: Zobtupu~ 
unvřit <\')m tmC:nem u l1d ;nit vla.~tni účet 

(f} p,"lt/li<eni. Kahl"\ ~tra na '} stupu,ici 1a.J.o 
t:l>luJXC prohht~UJC: druhé ,tranč svym Jn1Čncm Q Jménem 
í'...astoupcného • .2.e bude pi't ka7.dc phlei'Jtosu, kdy ULJ\re 
ntbo Lam}·šlí ll7.3vříl J3ko~oli Transdi.Ci jménem JIOČ 
osoby. mu od o<oby, kterou ozručl z.a lahloupcného ''e 
vzlllhu k tako•c Transakci Jrnc:nc:m 11né osoby. opr.ivncni 
~p<:cafil.ovau~ ,. odstavcr IO(al(il 

ll I) Oddélllelno~·t !&lnot/111< Ir ILtrono•v.w' Smlt~ll~ 
Pokud se Jakťl-.oh u.stnnoH~ni Smlouvy stnne n.cpl~tným. 
prolipni,nim. neúčmným či OC\}tnahutdným podle prdva 
)akékoh apltkO\·atelnc Jur~>dtkct. nebude tim dotecna 
platl}().!,t, .dtkormost čt \'>ID:thntt·luosl .:b)·'uJickh 
u~taMVcru Smlouvy v takově JWasdikci. am platnost. 
učann<,~t či \)'lllahotelno~t těchto a vc~kerých dalších 
u~ta.l1C)vcni podle práva vclkcr}ch Jiných )ura;dakci 
\ takmcm plipac.Jě ~trany oahmli ,. dohrč \Ífc ncplatné. 
prmrprávni. neúčinné ča neV},naharclne u.<tanovcru 
ustanovctúm platnym. uémnvm čt V}rnuhatelnym se 
•LcJnym nebt) s co mo7na ncjvicc poůobn)m ~my~lcm. 
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(}2J Rt!konctl10cc p(!r!(olil a J'e.<em .vpom 

(ol /)uhodu u rt•J..vnnlrac/ Úda/11 o CQ!l[llfllrh 
Stran) >e dohodly n.a tom, 7c budou srovnávat portfoh~. 
Jak to po~adujÍ tcchnikv zmirr'tov:í.ní riJ.ik.o rc:koneiliac~ 
ponfohi pro tran:.ak(;e ; OlL dc:ravát} uvcdcne v č!Jnku 
IIIIHbl EMlR w znčni cl:inku 13 kapnoly VliJ NařiLeni 
Konusc v přenesené (li'JVOillo\:i (EL') č. 149 20n 
(.,Tecnnrky znůrl\ovlilú riLika n!kOnctli~re portfolii"), 

(I/ .led11Mnl~ntt' tJtld\•lm Ull i Ůda!ii 11 (!Of'f6>1íich 
Pokud Je ve 7vlaštnic:h tblanownichjedna wana o7.:rtačcna 
Jako SubJekt posala.tica lJdnJC o portfohich a druh:\ strana JC 
ve Zvlá~tnich u~tnOO\'Cníeh ozn.1t:cn.1 Jaku SubJekt 
pi"ijimajici Ůd:lje ,, p<~nfnliích 

tAJ Subjť'kt po>ilajicr Údutc o porttoltich v l.al.dv 
Den poskyt~uti ůclajů po~k~tnc SuhjckrÍa 
přijimajkmau l'daje o portfoluch l i daJe o ponfoliidr; 

(13) SuhJckt přtJamatiei LJdaJC o pc.latfolikh " ka7.dý 
Lkn rckoncrhacc ponfolii provede: Srovnáváni udaJu; 

(('J pokud Subjel..t přljímajict ÚdaJ~ u ponfoliich ?jisti 
JCdmt nebo vice ncsrovna lu~ti, J..tc:ré lllto strana, 
JCdnajíci přamt'řcnč ,, v dobré 1iřc, bude považoval za 
podstatné pro práv,, a po'mnosu stran ve vttnhu 
!.Jedné rl<!bo vice Příslušn)m !ransakcim .. plscmně tuto 
'ikutc<'oost, c:u nejdřhc to bude ro7untnč moblé. 
<17.nama druhc: Mrnně <1 sLr.my se navzájem pomdí, aby 
s.: pokusaly tyto lli'SI'O\'TlliiO~Il brzy vytcštt. dokud 
budou ty!o nesrovnaJo,l t nadále exr~tovat. mimo jmé 
s použnrm 'cl~erych aktwthzo,aných srol'llLivac:ich 
údaJŮ \")'Jli'3COvan}·cb v době. ldy budou ty!n 
ne5ll\\'l13lo:;tl nad.iJe CXJSIOV'ill. U 

(OJ pokud Subjekt přltimaJÍci .l ldlaJC o portfoliích 
~ozn.'imi Subjektu posilaJicimu Udate o portfoliich. l.t: 
Utl:lJ~ u r<,rtfoliich obsahuji ncsnwnalo~tt. dl) lb 00 
ho)din mislníl~v času v miM~ provomvny Sul!)cktu 
po,;ílajidho Cdaje o ponfolilch v p:ity Společný 
obchodnt den po Dnu rckon<;ah_acc porttohi, nebo po 
dru. \<! ktt>rý SubJ~kt posrlaJicí Udaje o ponfolricb t}1o 
ydajc o portfoliích posk)11 SubJektu přJjimJjidmu 
UdaJe o portfoliích (podle toho, ktcry z té<:hto dnu 
nastane: ~ději). bude se mit 7.a ro. že Subjekt 
přtjtmaJÍCÍ UdaJe o ponfohich ty!O I :daJe o ponfohích 
f'OI'nlil 

(11) l'i."u'na (idaui u p!lrt(oftidr. Pokud ~nu l'llČ 
~tmny \C Zvl.íštoích w."truJOvcnich o7mčcny takCI SuhJrkty 
po.;ilajact UdaJe o purtJollich 

(.'\) pú~~)'1ll<: ' k.a.ldý Den posky!nwi údajů l.al.ilií .:e 
>1rdn druhé ~1ranč (;daJe o ponfohich, 

tB\ provede v J..ažd)• Den rekoncihac~: portfolií ka7dá 
7C stran Srovruiv:iní údaJ ll, a 

((") pokud nékter:i str.ma Z11Stl Jednu nebo více 
ncsrOI'Tllllo~li, které iato strana. rcdna_tici přimčfcnč 
'' \ dobré víh!. bude: povai.ovat t.a r<xisllltné pro pr:iva 
a povUlOostr :.tr.lll ve vztahu k JCdne nebo vice 
Pi tsiUSnym transakcím. pasc:mn.! tuto skutečnost .. co 
ncjdnvc ro bude r<lZUnulC? možno:. u.cnámi druné ~tmnč 
<1 .;h<~ny ~c ruvl.áJťm pomdí. .tby ~ poku'!ly ty!O 
ne<rovnalo<tt brzy vytc~n. dol.ud budou t}10 
ncsrovnalostt rl:I<L'il.: existovat .. llUlllo .line s JlOUZttim 
vc~k~rých aktualiLOvaných ~rovnávacich ůrlaju 
vypraCO\'llných v dn~. kdy budou tyto rl<!srovnalo•ll 
n.tdále ~XISIO\ill. 

rh! zu,;na[ll>.,tm·t ni K!Uili\ stralld múZe rmčrut s'~ 
v!Jstm označťni :. piscmnym ~uhlascm druhé strany 



(ptičem2 tento souhlas nesnú býl bezdůvodně odmlt:in 
nebo odlilidan a pro tyto účely se Sll'llny dohodly numo 
Jiné na tom. ú strana bude moci dllvodnč odmítal soull Ia.~. 
pokud by tento souhlas měll.a naslcdek to. že druhá straiUI 
by měla rňznč označem ve vnahu k této straně a jednomu 
nebo více Přidruženým ~objektům této ~ny). 

Pokud strana. JC<in<\Jici phměi'eně a v dobre vifc. bude toho 
názoru. že strany maJÍ Srovnáváni údaJŮ provádět s \'ČI!í č1 
memi frekvencí, než jak je strany v té době provádějí. 
oznamf to písemně druhé straně a na i.ádost posJ..-yme 
dilkazy. Ode drx:. kdy toto oznámeni bude platnč doručeno, 
se použije tato větší či menši frekvence a první následný 
Den rckonc11iacc ponfolii bude diívěj~i z následujících 
dvou dnů: den dohodnutý stranami, ncbo poslední 
Spol~:Cný obchodní den v Obdob! rckoncihace po!'lfohl 
nčinajíci v dt:n. kdy proběhlo bezprostředně předcházející 
Srovnávaní údaJů (nebo. pokud nelliiSiane žádný Společn)· 

obchodní den. ktcry spadá do toh01o Období rekooclliacc 
ponfolií a J..1erý naSlanc v den platnosti tohoto alllámeni č1 
po něm, prvn{ Společný obchodní den po po1dějšim 
z náslcduJÍCICh dvou dnů: konec tohO!o Období 
rckonciliace ponfolit a datum platnosti toh01o oznámeru). 

(c) PouZui ;gsnwcri q třetíc-h smm- rwsi.Ttulti(flri 
.<ltó:h. Pro účely veSkcr)rch nebo nčkterých Jednáni podle 
článk6 10(12)(a} a (b) může ka7.dá 'ilrnna zmocrut· 

(i) Piídružený ~ubjekt. aby jednal jako jeJÍ zástupce. 
bezproSlfcdně po písemnčm oznameni druhé straně 

(mm1o Jiné ~četné o7naccni tohoto Přidruženého subjektu 
Jako zástupce ve ZvláŠtních ustanOveních); a.' nebo 

(ii) se souhlasem druhé strany (tento souh la~ nesmí být 
bezdilvodně odmitan nebo odkládán), (x) )IRY subjekt nez 
Přidružený subJekt. aby iednal Jako 7..ástupce. nii'K'bo (y) 
l.valifikovanou a l'ádnč zmocnčnou tfcti strunu -
poskytovatele služeb 

Strana může ve Zvlá~tnich ustanoveních uvést, že mtiŽC 
pou7it třetí s!Jllnu - poskytovatele služeb. 

(d} PoS/Im pro odhalováni u ře.<C'J>Í SporiÍ. Slr3ny ~c 
dohodly na tom. že pro odhalováni e řeSeni Sporů me11 
sebou budou používat následujlcí postup: 

(i) každá struna mMe označit Spor Las[ánim Oznámeni 
o Sporu druhé straně; 

(i i) v Den Sporu či po nčm se strany '' dobré víre 
navzájem poradí. aby .e pol..usily Spor brl)' vyřešil. m1mo 
jmé také výménou přislwných infonnac1 a omaccním 
a použ1rim Dohodnutého postupu, který můU b~'l použit 
na pfedmět Sporu. nebo pokud Zádny takory Dohodnutý 
posrup ncexJStuje nebo se strany dohodnou. ze tento 
Dohodnutý postup by nebyl vhodn)•. stanovením 
a pou.lttim metody řešeni Sporu: a 

(iti) ve \'Ztahu ke Sporu. který nebude vyřešen do pěti 
Společných obchodních dnů ode Dne Sporu. wany věc 
intcrnč po51oupi příslušnč scniornim :wmčstnancům či 
jm)·m člcnum této strany nebo JCJíhO Přtdružcnčho 
subjektu. poradce nebo rutupce nad rámec jednáni podle 
bodu (ii) ryšc (včetně Jednáni podle Dohodnutého 
postupu označeného a poutncho podle bodu (11) vyse). 
a pokud tOio postoupeni ncprobéhlo v důsledku jednaní 
podle bodu (i i) ry~e (včetně Dohodnutého po~tupu) 

(e) lntf.'mí .JIQS/11/1\' CJ/'0 ;ra::rtametrcí•'!Ím a sl.:óown1Í 
Spo1ti. Obě strony se dohodly. b: pokud se na obě strany 
vnahuji I echniky zmiri\ováni rizika při ~ní Sporů. 
každá strana bude mil zfu.eny .nterni posrup} a procesy pro 
737113menáváni a ~l~dov:íni Sporů po dobu, ne7 bude 
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přislušný Spor vyiešen. 

(n V:.tah 6 duWm postuerim pr(J rekondhm 1 

pnrt(q/d 1J jdenj smní Tento článek 10(12) a jakékoli 
JCdnáni či nečinnost jakékoh strany ve V<Gtahu k nčmu 
IICDlaJÍ vhv na práva a poV1nnoSt~ které strany Ol3JÍ vůčt 
sobě oovzájcm podle jakéhokoli Dohodnutčho postupu 
nebo jiného smluvního ujednáni, 7J:. 1-<ikona či j inak 
ZeJména, leč ntkohv výlučně, (a) jakckoli oceooní ve 
vztahu k jedné n:bo vice Přislu5ným transakcím pro účely 
tohoto článku l O( 12) nebude mít \•hv na udné jiné oceněni 
ve vztahu k tčmto Pfislu.~n)·m transakcím uč1nčne pro 
účely kolaterálu. Lávčn:čného vyroV!láni. sporu čt pro jmé 
účely; (b) strany se mohou pokusit vzájemné problémy 
a ncsrovnalosu odhalit a řc§JI. než jedna 7S! scran doruči 
Oznámeni o Sporu; a (c) žadn~ ustanoveni tohoto Clánku 
I O( 12) ncz:av.t7ujc .čádnou ~tranu >. doručeni Ornameni 
o Sporu po odhaleni takového problému či nesrovnalosti 
(bc'l. ohledu na to, že tento problém či nesrovnalost mohou 
zůstat neV}·Ťešeny). ani neomezuje práva strun doručit 
Oznámeni o Sporu, zaháj11 Dohodnutý po$1Up nebo v nčm 
pokračovat (bez ohledu na to. zda došlo. Čl ~došlo 
k jednáni podle článku lOt 12)(d)), ani jinak použit jakýkoli 
postup řešení sporů ve \'ztahu ~ tomuto problému č1 
nesrovnalosti (bez ohledu na 10. zda do~lo. čt nedošlo 
k jednáni podle článku I 0(12)(d)). 

(13) Sooldnti 11$1anovení 

(aJ Náprtii'V pnrnře1tl. Be1 ohledu na pr.lv.s. 
pravomoci a opravné proStředky ze zákona. pokud strana 
neučiní jakékoli je~náni vyžadované čláricem JO( 12) č1 
jednáni , .. účelem dodr.řenr článku 10(12). nebude to 
přcd!.1avovat pNpad porušeni ve vztahu k této stranč ani 
jtny ptipad, ktery jakékoli straně umožiluJe Ukončit 

jakoukoli Pfí<lušnou transakci č1 jinou Transnket podle tcho 
SmiOU\)'. 

(bJ Definice. Pro účely článků I 0(12) a l O( 13). 

.,Den poSk)1nuti údajů" znamená ka7~ý den. na Jehož 
určeru se strany dohodnou. přičemž pokud k dohodě 
nedojde. Den poskytnuti údajů bude Spokčný obchodm 
den bc7prostted~ pl'cd Dnem rekonethacc ponfoln. 

,,Den Sporu" ve Vllahu k určitcmu Sporu znamená den. ve 
který scralld druhé smme platně doručí Oznámení o Sporu, 
přtčcntž pokud ve \/Zlahu k určitému Sporu obč strany 
doruč! Oznámeni o Sporu. Den Sporu bud~ den. ve který 
bude platně doručeno dřívější z těchto oznámení 
Oznámení o Sporu bude platnč doručeno, pokud bude 
d<>ručcoo lpůsobcnl. který Sl strany dohodly pro 
doručovaní oznamení podle této Smloury. 

.,Den rekone1l1acc ponfohí" znamená každý den lid jeho? 
určeni se strany dohodnou. přičemž Den rekonciliace 
portfolii bude Záložní den rekone1hace ponfohl pokud (a) 
nebude dohodnut t..&dný den nebo (b) dohodnutý den 
nastane po ZákYmim dnu rekoneiliace portfolií. 

.. Den začátku poVlnnosh rckone1hacc po11folií .. znamená 
první kalcndáhú den, ve který se Požada\'ky na 
n:konciliaci portfolii v71ahuj1 na jednu nebo obě strany 
u na strany se \-miliuje článek 10( 12). 

,,Dohodnutý postup" znam~:ná po~tup dohodnut)• meZI 
strnnarm ve vztallU ke Sporu (vyjma Pm.tupu pro l'ešcni 
Sporů). m1mo jmě včetně postupu v člinku l l. pfípadné 
upmvcn)· slrllnami_ 

.. Hlavni podmínky" ve Vllahu k Přislu.šné transakci a urcité 
straně znamená oaněti této Příslušné trarualccc: a jiné 
ůdajc. kt.:r~ přl~l~ná btruna povafuJC 7.a polistatné. 



přičemž mcz1 tyto údaje mohou patřn den účmoosú. 
stanoveny den splamosti, dny platby či vypořádáni. 
nonunálni hodllOia kontraktu ~ měna Příslu§OC: tran~akce. 
podkladov} nástroj. pozice smluvních !<!Tan, konvence 
obchodního dne n přísl~nc JlC'11é ncllO pohyblivě sazby 
Plislu.~né transakce. /\by ~ predcllo pochybnostem. 
,,Hlavni podmínky" ne:.:ahmuJÍ údaJe o výpočtu am 
metodolog11 i.údné podmtnky. 

,.Období rekonci liace portfolii·· ve \7tahu ke srranám 
Lnamená: 

(a) pokud Polada' ky na rekonctliac1 portfohi vyžaduJi, 
aby Srovnávání údajt'1 rroběhlo v l.aá.ly obchodní dťll. 
jeden Společný obchodní d~n: 

(b) pokutl Požadavty na rckonciliaci portfolii vy7.lldttii. 
aby Srovnávání ůdaJil pmbčhlo jednou týdne, jeden 
kalcndáfnl týden. 

(c) pokud Požadavky na rekonciliaci por1folti vyžaduji. 
aby Srovnáváni údaju proběhlo jednou a čtvrlletí. tři 
kalendáfni mésic~: nebo 

{d) pokud Požadavky na rekonciliac1 portfolií \')'7.aduji , 
aby Srovnávůni údajů pmbčhlo jednou ročně. Jeden 
kalendátni rok. 

.,O.mímeni o Sporu" znamená písemné cvnámcni, které 
stanoví. že se jedná o o7nlimcni o sporu pro účely ~lánku 
I O{l2)(dl. a které přuněrent: podrobně popisuJe sporný 
probl~m (muno Jiné včetně Přislu.~ných 11ansakci. kterých 
se tento problém týka) 

.. Postup pro řešeni Sponi" znamená postup pro odhalováni 
a fešeni uv.:dený" čl;i.nku 10(12)(d) 

.. Požadavky na rekonciliuci portfolií' · znamená požadavky 
na jednu nebo obě strany, které JSOU v souladu 
s Tcchrukam1 zmírňováni nz1ka rckonciliacc portfolii 

,,Přidružený subjd,r· ve vztahu k jakékoh Mohě mamcná 
subjel:t přímo či ncpiirno ovládany touto osobou. :mbjekt 
ptimo čt nepřirno ovh\dající tuto osobu, nebo osobu přímo 
či nepfimo společně ovládanou s touto osoboLL Pro tyto 
účely . .ovládáni'' subjektu nebo osoby 7namená dJSpo7ici 
s věL~mou hl:lsovacicb práv v tomto subJektu č1 osobě. 

.. Pfislwná transakce" 7Jl3mená transnkc1, na kterou se 
vzrahu1i Techniky nnlrňováni rwka rckoncilmce portfolii 
amcbo Techniky zmimvváni riz•ka pří řešeni Sporu. 

,.Společny obchodm den" znameoli deu. který je ObchoJni 
den ve: wtnhu k ohčma stranám 

,.Spor" znamená spor mez1 srranam1, (a) ro kletý podle 
výhrudniho názoru many doru~ujfci plis luSne Oznámeni 
o Sporu ma být poožn Postup pro řdeni Sporů (nebo Jiný 
Dohodnurý postup) podle Technik zmirňováni riz1ka přl 

řešeni Sporú; a (b) ve V7tahu ke kterému bylo plamč 
doručeno Oznámeni o Sporu. 

.. Srovnáváni údajú" ve \7tahu ke :il~ně přijímající Udajé 
o porttbiJich 7namcná porovnáni UdaJÚ o pllrtfohich 
poskVUlutych druhou strw10u s vlastními záznamy první 
stmny ohledně všech nevypořádaných Phslušnych 
trJrt~akcí mezi ~1ranam1 za ůčelem včas~bo odh~lenl 
neporo7wnčni Hlavním podnúnkám. 

.. T.-dmiky :.:mírňováni rizika při tešeni Sporu" 7namen:í 
tc:chmky zmiri'továni nzika př1 fcleni sporů pro OTC 
derwátové trano;akce uvedené v článku ll (l)(b) EMIR 
ve roění tlánku 15 kapitoly VHl Nařízeni Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 149 2013. 

Ob~cnu llS-IatW\'t'trl 17t !!( 

.,lfet i strana - poskytovatel shw:b" znamena subJekt, 
o kterém se strany dollOdnou, ú bude us obě stl"dllY čin11 
v~cchna nebo některa jl-dnám podle ptislu.~ného 
ustanovcru 

,.ÚdaJe u portfol1ich" ve vztahu ke stranč, ktcnltyto ilda.tc 
poskytuje nebo JC povmna poskytovat, Zl1amená Hlavni 
podiTÚnk.y ve v.:tahu ke všem oovypořáchmým Přísllfiným 
transakcím mez1 sttunamt ve fonnč a standardu, ktcry 
umotni srovnáni. v rozsahu n stupru p~drobnosti, který by 
byl přiměřený pro Subjekt posilajici Udaje o portfoliich, 
pokud by byl pfiJÍnllljÍcl W"anou. ~edohodnou-h se strany 
Jinak. Informace zahrnuté v rámc1 ŮdaJÍI o portfoliích, 
které m:í suana posl..yt!lllUt v Den posk}1nutí údajů. budou 
vypracovány ke konct praco\'ni doby v bczprost~ 
předcházej ící Obchodm den strany poskytující lJdaje 
o po11folilch a to tak. jak písemně slanoví strana 
poskytující Údaje o portfoliích. 

,.Záložní den rckonc1hacc portfolií" znamená (a) ve 
vztahu k Období rekonciliac.: portfolii začínajícímu \' Den 
začátku po\'Ínnosti rckonc1hacc portfolii poslední Spolcčny 
obchodní den v tomto Období rckonciliacc portfolii: 
a jinak (b) po>lcdni Spolc:čný obchudni den v Období 
rckonc1liacc ponťolii 7.ači~jicun v kalcndlifni den 
bczprosti'cdnč následující po posledním kalendářním dnu 
bezpr~třednč předcházejícího Období rekonciliacc 
ponfolli. Pokud v určnem Obdob• rekonc1hacc portfolii 
neni áldný Společný obchodní den Den rekonciliacc 
portfolii bude první Společny obchodní den po konci 
toho1o Období rckoncíliacc ponfolií 

,,zástupce" znamcnli subjekt zmocnéný k tomu, aby ;cdnal 
výhradně jménem znlOCnitele s druhou stri1I10u ve vztahu 
ke všem nebo některým Jednáním podle přislLL~ného 
u~tanoveni . 

11. Rozhodné právo. řešení sporů, juri~dikce, 

rozhodčí fu.c ní 

11 I RMhodné prÓl'(). Pokud nebude dohodnuto jinak 
ve Zvláštních ustanoveních. Smlouva se řidí a JC vykládána 
podle pravniho řádu ('cské republik')'. 

(1) Řeš<•m sponi, tunsdtkc~ rozhodčí fi=cni. Každá 
Slr.lll:l neodvolatelně souhla;,í s tím. že v připadě 
jakéhokoli sporu vzniklého .:léto Smlouvy nebo 
v souv1slostt s ni Ci) budou mít soudy uvedené ve 
Zvla~tnich ustanoveních nev)'lučnou pravomoc a kamá 
strana ~c takové ncvýlučnč pravomoci ncodvolatelnč 
podvoluje. nebo lii} pokud lak bude stanoveno 
ve ZviMlnich uslonovenich, jakýkoli tuko''Ý spor bude 
s konečnou platnosti tclen v rozhodčím fiLcni jedním nebo 
více ro?.hodcl podle ro7.hodčicb pmVldel uvedených ve 
Zvláštních ustanoveních, přičemž každá struna se zavaLuJe 
tato prJvidl<l dodržovat. 

Pokud nedojde ke spcctlikaci uvedené v bodech (i) n {ii), 
soudy příslušné v hlavním finančním centru nebo. 
v pfipadč ncelosrcnce obccnč uznávaného finančniho 

centra, ' blavnlm Jl).'slč zcmč. jejímž pnívem w fidi 
Smlouva. budou mít nev)•lučnou pravomoc v jakémkoli 
sporu. žalobč Čl jiném tí<e:cni týkajÍCÍm se Smlouvy 
( • .Řízeni") a k!lŽd:l srmna se neodvola•clně podvoluje 
takové nevýlučné pravolllOci 

(3) L>oméo1'lini soudnich pisemnosri. Budc-lt 
stanoveno ve 7\ lášt nich ustanoveních. každá st ro~na 
jmtnuje svého zásrupce pro doručnv:iní pí:;emno>IÍ 
( • .Procesní agent"), aby přijímal jménem strany soudní 
píscmnosll v mmci Řizeni Pokud Procesní agent neni 
schopen z jakéhokoli důvodu \)'koniwat svou funkc~ 



takov.i ~tnlna bude ncprodkně o tak o' é skutečnost• 
mlonnov:n druhou strJnu a ve !hutě třlcett dnú Jlmi'UlJe 
náhn~drúbu Procesrúho agenta. )C'l bude pro druhou >tr.lnu 
3kCqJI0\'31Cln) 

(4) J';clli11i st 111rumn Smlouva _,e obchodm 
smlou,uu V nt.'lAimálmm rozsahu pov·oleném přislušným 
pr.ivem se Wdá straro ,-i.dává ''C~kere tmwuty ve v'Ziahu 
k sohě a svému Ol3JClku (bez ohledu na Jeho vyutl!t nebo 
mm)<§k:né pou!ill) 7 důvodu suvcremry nebo 7 jlllého 
dilvodu pmt 1 lalolxim. e'ckuctm nebo jin)'fll právnim 
h1cmm a Zll\'il7UJC !.C. že se nebude domáhat tmumty 
v t.ídném Řl7cnl. 

(1#1.·, 'Ut U.'t4tnftllfli 
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Tato Pnloha a JCJI Uoplňl..y meni a doplňuJÍ Obecm 
ul>tarxl\'eni. ktcra j~ou \tluča>ll Rámcov~ ~rnlouvy Tato 
Přiloha a JeJi přislusne Dopinky se stavají nedílnou 
souča>ti Smlouv}'. pokud tuto Přílohu a přisluSný 

Doplněk Ci Doplňky >trnny nčlcnl do Rámcové smlouvy 

I. Účel platnost 

(I) Úl e/ Ůčelem tČtú Přílohy t "Príloha pro 
denváto\'é transakce" I jl' upr;mt Transakce ( ''Deri\átO\t 
tran:.akce"). kter~ ,,ou 

(a) mimobuno\mtnl tran:.akccnu, vtcme. rul..oh\ však 
\)•!učně. tennmowch !forward). >wapových (swap). 
optniťh (opuon) trans.tkci. Jdl..o~ 1 urokových transakci 
(C.lp. fl<lor, collar), a dJic komb1naci těchto a dal!tcb 
podobných tru~akci. JCJICht přcdmčtemJC 

( 1) výměna p~ně/ <.h:nununuvaných v ni7nych mcn3ch, 

(ii) dodávka nebo převod mčn. ccnoych papirú ncho 
7.akmhovanych C'CMých paptru, 1n\CS1Jčnic:h ~~ 
fioančruch nastrOJil komodu. drahych kovU. 
encrgtc (\čet~. rukolt' '~1.. výlué!X. plynu a 
elekthnyl nebo Jtn.:ho nl3JC1ku. 

(ou) •)'Plata pcnčl, j\!•li puvmnost k takil\t v}'platt 
nebo časlka uko\C ")plat) l<h1slá na lr.lmch. 
uvčro";ch nebo Jln)'th ud~los1ech č1 okolno)tech 
(včetně. rulohv v~al.. v}·lučri, urovnč úrokových 
su_cb nebo )fl1~M\ ~~~ ku" u. ův~rového rozpčll 
ceno ... )-c:h. <rJnich · nebo ckoooomckých indexu, 
~ta11s11k, povětrnostm~h podmínek, ekonomických 
podnunek nebo Jiných měřítek). 

(1v) kombmacc vy~e u"edcnych transakci. nebo 

(b) <ransal..ccm1 uvcdcnyrm \ elánl..u lr2)ta) télo Příloh:,

Pokud DeJ~Ou vy~lovnč dclincminy \ tclo Přilo1e Oi.'bo 
JO:Jich ~islušnych Ooplt'k:ich. rnaJI v)Ta.ey s ,ejJ..ým 
pOClit~nim p1smencm ~tcJny \)711.1m Jako v Obeceych 
ustanoveních a Jlll)'ch pnsllbnych Přílohach čt 
Dnphicich 

(:!) Plarnt~~l Poku.! jt 1.110 Pfiloha souc.bti 
Rámcové smlouvy mc11 ~1rarnm1, hude taková Ramcova 

Prut! u /..lm J rrflaha pro dr' 1\.·,ltl'it t.• 11 ausaluc 

smlou\a (včei!X telo PHiohy) platil 1 pro takekoh 
DcnvjJo\ť transakce UlJ\ fcné me;i h~moto strnnami 
pro~tfcdrucl\'lm JCjoch Pr0\0/0\co 'JlCCtfikovaných 
.,. tlll..o\é Rámcové smlouvě pro Denvátové transakce, 
které 

(a) h)ly U7avřcny 7a podmonck lakovc Rámcovc smlouvy 
(bel ohledu na to. ld.t Jde o typ Transakce uveden}· 
' článku l(l)(a) této Piilohy) n<:bo 

(b) které J~U 0C ... IlOVýllll trJib3kCCllll. pokud S!T.Ul) 

u"cdlv \ članku 2 Z'"l~tmch ustanovcm. íc Doplnělo. 

k De\~O\)'m tr.msakcim bud~ .ačlenčn do teto Přilohy, 
n.:bo 

(cl jde o ryp Transakce U\cdcny \"C ZvláStnich 
~1.1110\Cních JakO typ Transakce. 11.1 který >C VltahuJe 
t.tto Pilloha. 

2. Dal!! S1andardnl1r!nl dokumentace 

Pokud many ve Zvlá§tnich ustanoveních. v Konfim1ac1 
t1 v Jiném dol..wncntu začlení do podmincl.. 1 ran.<;akcc 
Jakoukoli Standardrn tržni dokumentaci. ut' tl2 zcela nebo 
1čásu. mkto začlcnčná dokurncmace (ne tkl Je ji času) bude 
platu pro !llkovou Tra~kco Pro vyloučc:ni pochyboosti 
je nutno U\C~t. 7c pokud ><: stranv nedohodnou Jinak, 
budou podminky 1ako'c Stan<brdm tr7m doi..'Uitlcrnacc 
vykládány \' souladu :. pra\ cm upra\"UJICint R.imcO\'OU 

~mlou\"U. na k1erem ~c ~rany dohodnou \ článku 4 
Z\ láštnkh ~t.tnoveni 

"Sta ndardnl iržni dokumentace" l!lllmená 
dokumentaci (vectnč. rukohv vJak výlučn~, Jakékoh 
dokum~ntace vvdane ČGA nebo Jakoukoli odvětvovou 
<~Sociad). která. definuje rútné typy Tro~ nsakci. 1ejit:h 
podmmky a tcchmckc rys). a která mU)e obsahovat jcdm1 
nebo \ICC: defimc. s<!Lnamy definic dodaJI..y (\četně. 
mkoh' \"Sak výlučnč. \70ril Konlim1aci) ncllo ustanoveni 
pro použ1t1 v sou\lslosu :. jinou >lando~rdni r.imcovou 
~n11.1U\"OU 

3. Posk)tnutí finllnčniho .aaji!lěni 

Vc~keré povmno~tl stran tylo.aJici se ptc,odu peněžnich 
proMtedkil nebo Finanénich náMrOJU Jako finančn~ho 
kolatcnilu budou splnčny v ,ouladu > ustanovcmnu 



p!a1nr Přllohy o udr.továni firmnčnlbo Z3Jl!l!ěnl nebo 
podle jak}'l:hkoli dalších pravidel. na kterých se strany 
samos1amě dohodnou 

4. Definice běžně užlvané ,. Doplňcích této 
I' Hlohy 

"Kalkulilčm agem" znamená stranu nebo t~eti osobu takto 
ozmčenou ve v.aabu k pfislušné Traru.akci: KaU..ulační 
agcm provádí přimčteně a \ dobré vire veškeré 
kalkulace. úpravy. slllnovení hodnot, odhady, 
předpoklady nebo '-ýběry; 

"Mčna vypohidňru v penéz.lcb" znamená českou konmu, 
pokud nebude dohodnUlo jinak; 

"Datum úéiMOsll" znamená den dohodnuty mez1 
~trannrm ve vztahu k pfislu.~né Transakci nebo. 
nedohodnou-ll ~e strany, Datum obchodu: Datum 
ú~mnostr je první den Transakce a neb\lde-li me71 
stramm1 dohodnuto j inak, ncpodléhá žádným úpravám 
podle článku 3(6) Obecných ustanovení; 

"Bun:a" znamená regulovanou nebo orgaruzovanou 
burzu(y) nebo kotačnl system(y) pro podkladové akh\'Um 
nebo hodnotu Tran<;akce. na ktcrénlfktcrých se !llrany 
dohodnou. Tato defimcc podléhá Jak<!koh wmě, na 
které se mohou strany dohodnoll1 v Konlímlllcl nebo v 
~=o~t:llném dol(l(men!u (včet ně pii$lušného Doplill.u) 
nebo jinak: 

"Burtovní den" znamená obchodní den na přisJllioé 

Burze. Pokud k1erýkoh platebm nebo dodaci tennin. 
datwn rozhodnutí nebo ocenčni, dalum zahaJcní nebo 
ukončení nebo kterýkoli den rcaluace dohodnutý m~ZJ 
Slrananu. ktery JC považován 73 Burzovn1 den. oeni 
Burzovnhn dnem. bude plaut ~laoovenl článku 3(61 
Obecnycb ustanovení, a to za předpokladu. že pro účely 
uplal oční lakových ustanovení budou odk:uy na 
Obchodní den považovány 7A, odkazy na Bunovni den: 

"Dohoda o naru!cní trhu" znamená jak:íkoh ustanoveru 
začlenčm do Konfirmací nebo dohodnutá ruCZJ strananu 
v samostalném dokumentu (včetnč přislu!lného Doplňku) 
nebo Jinak, která stano'i důsledky Pfipadu narušeni trhu. 
kt.:Tý nastal a trvá v tase oceněn! v piislušnč Datum 
oceněni: 

"Piipad namšcní trhu" znamená situaci, kdy u 
Podkladového akt1va nebo hodnoty Transakce 
podléhaJÍCí kotacim. Kalkulnčni agent zj isli během 
púlhodínové lhmy, která konči v tase oceneni, že došlo 
k přcrukni kotaci nebo k I>Ods1a1nému omezení 
obchodování na plislušne burze (zeJmé.nn z důvodu 
pohybu cen nad limity povolené plislušoou burzou. 
centrální bankou nebo trlnim podnikem čí jiným 
orgánem), pokud jd( o Podkladové aktivum nebo 
hodnotu nebo Jakékoli 1em1ínové (!urure) nebo opčm 
(option) konlrakty rýkaJici >e Podkladového ak11va nebo 
hodno!) Tah> deiiruec podléha zmčnám, na kterých ~c 
mohou strany dohodnout v Konfarmaci nebo 
v samostatném dokwncntu {včetnč pfíslusného Doplňku) 
nebo j1nak. 

"Darum vypořádáni" znamená, s v-ýhradou zmčn 

uvedených v piislušnčm Doplňku a úprav podle čláoku 
3(6) Obecných uslanov-eni. každý den dohodnutý mezi 
stranami pro provedeni plateb. dodávek nebo převodů v 
rámci phsluš~ Transakce; 

Plal ba bude "souběžná". bude-!1 proveden.1 ,. rámci 
sys!cmu dodáni·pro11·platbě nebo. ' případč neexistence 

lakového systému nebo oebude-h pouŽiti lakového 
sys1érnu za danych okolností obvyklé, ke stc)Oému dm 
jako dodani nebo prevod měn, cenných papírů. 

7.aknihovaných cenných papírů, investičních či 
finančních nástrojů. komodit. drahého kovu. energ1c 
nebo jiných věcí či majetku, 

"Oalum ukončení" znamená den dohodnUiy mezi 
stranami pro přisl~'nou Transakci nebo, pokud se strllny 
ncdohodoou. poslednl Oatum 'ypořádáni Transakce: 
Da!um ukončeni JC poslední den Transakce a nebude-Jo 
dohodwto j1nak, ncpodtéhá tidnýtn upravam podle 
článku 3(6) Obecných ustaooveni: 

"Dat\llll obchodu" znamená den uzavfeni příslušně 

Transalc~ stranami: 

"Datum oceněni" znamená, s \jhradou ůprav podle 
plat~ Dohody o narušeni 1rhu oobo podle článku 3(6) 
Obecných ustanovení, (i) den dohodnutý mezi stranami 
pro stanovení pnsluSných cen. úrokových sazeb, 
směnných kursů. úvérového ro7pěti. trtnich a 
ekonom1ckých indexů. stallslik, povčtrOOstnieh 
podmínek, ekonomiCkých podmínek nebo jiných měřilek 
lýkaJicicb se prislušoo Transakce nebo. nedohodnou-ll se 
~lrany, (ii) den slanovcný " piisllliném Dopinku: 

"Čas ocenčnt'' znamcn:i č~ dohodnutý me11 stranami 
v r.imci příslušné Tr~nsakce nebo, nedohodnou-Jo se 
s1mny. ukončerú obchodováni k Datu oceněni. 
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Tcnco Duplnčk mčni a dopliwtr Obecn.l ustano~crů, 

Přílohu pro denvatové transal.ce a )Cji dalši Doplňky, 
~tcre J..OU ~oučli5li Ramcovc smiOU\)' Tento Doplněk ~e 
sláva nedJinou soutasu Smlouv-y, pokud JeJ slrall) 
z.sCitnr do Roimc:ovc ~mlouv-y 

t. Ú~L. •) klad 

(/J ('ťt'l Ůčc:lem tohoto Dopinku (..Doplněk 
k DCHlO\)'nl tnnl_<;akcrm'') JC upra~11 DevtLovc 
trun.\akcc, l..tcrt rohmují promptni dcvrzo•t obchody 
(~). l"rminové devaon' obchody, '"rmínově de\i~ovc 
obchod)' be7 dodani, dev17ové opce, dCV170vt' opce bez 
dodáni, devizo,.: swapy CForcrgn Ell.change Swap) nebo 
jinc TrnO>akce dohodnuté rnc7i suanarru v nlmci 
mdJv1duálni Ira !ba kec nebo •e Z vlaStních ustanovcmich 

( 2) I ')'{/ud. Tento Doplněk je nedílnou součásti 

Pdlohy pro dcrrvátové tmnsakcc. l'cnnin .. Příloha", Jak j( 
pol.Vrviln v čl.lncích 1(21 a 1(3) Obecných ustanoveni. by 
mN být vykládán tak. 1.c 7.ahrnuJe t tcmo Doplnčk 

V pnfXJdě jak)•chl..oli ~rovnalosti mez.i Jcdnothvynn 
čá<;ttnt Ptilnhy pro denvátové Lr.rnsakce a tímto 
Doplřlkcm ;e ro7hodujici tentu Doplněk 

Pokud no:j~ou výslo~ dcfioo~any ' tomto Doplflku. maJi 
v-ýru) ~ Hlkým p<!Čálečnlm p~menem Sli!Jo} v)·zrnm 
tako ' Obecných 11«3no~enich. Ptiloze pro denvato\-é 
trunsakce. nebo Jrných phsh~n)·ch Prilohách čt Doplncicb 

2. Ot\i.tll\ t tnnsakcr 

,,De\ VO\') spot" 71\lmen:i Transakci, kdy Jedna Srtal\l 

(,.Prod;haJrci") prodoi'~ druhé SIJllJ1ě (.XupuJid") určrtou 
č:i.-tl..u ~tano,ene n~ny (,,Rderenč111 mlm"l proti platbi: 
dohodrue částky Jrně mln) ( .. Mtna vypotadáru-1 a oba 
dluhy J~Ou promptně vypotádany 

.. Tem11no''Ý de\'J70vý obchod" ZOJmcná TraitW~kci, kdy 
Prodawjtci prodava KupuJrcunu určttou částku 
Referenční m~ny protr rlatbi: dohodnuté částk)· Měny 

vypohldám a obJ dluhy J>OU \}'Pořádány ve stanovenc 
po/d~jšt lhůtě 

.. I cmtlnový deVIzový obchod bez dodáni" znamená 
Transakci. kdy Prod,\vajrci prodJivoi Kupu;ícimu určitou 
částku Rcfercnčru mčny. l.;tcrá Je ncsměrutelnou, 

/)ap/nt~' Piiln:•l"'' Jcrn·Jto,.; I ran rak.~ 
JN, t:m·t thJnfatc~ I 4 

ncptc,odttclnou nebo malo obchodovaoou mlnou. prott 
platbi: doh<xlnuté částk)' Mtny ')1>0i'iidáru a oba dluh) 
;~ou V'}'JXItadin) /ilplaccrwm (a<tk' nltn' vypořádam 
Prodava;ic1m nebo KupuJicim. vycllázeJÍci z romilu mez.t 
dohodnutou cenou z.a Mč1111 ')-potádJ.ru a cenou l.ll \.1čoo 
''YJIOr.ld.ini ve stanoveně po7déjsi lhútě. 

• .Dc,,~ova upec" mamcná Opčni transakcr. kde 
ProdavaJici udé!IUJ<' Kupurtctmu proll plarbč Prémta pra\o 
koupu (v pilpadě kupní opce .. < a ll") čJ prodat (\ phpadě 
prodeJní opce . .Pul") určnou čá.\lku Refereněru mlny 
(,~'vl~na call opce" v piípadě kupní OP"e a •. Měn:~ pul 
opce" v phpadč prodcJni op<;c) proti platbč dohodnutc 
částky Měn) V)'J)(ltád~ní (,.Mčm pul opce" v připadli 
kupm Of\CC a . .Mém call opce" ' připadt prodeJru opec) 
Devizovou oper lze vypořádat 

( t) v plip.~dč DcvtlOVC: oprc. kde JC uplamčno 
,.f)'tte:l..é vypohldáni" ( .. fy~rcky vypořádaná 
dc:vi7ová opce"), dodánfm nebo převodem určrté 

částky Kc!Crcnčnl mcny proll platbě dohodnuté 
čaSlky Měny ')'Jlohid~m. nebo 

( tt) v pii padč De' 1/0vé OP""· kde je uplatněno 
.. Vypotadám v pcně/ich" (l)cvuová opce 
vwuto~daná "perřllch"), t.aplaccnlm ('ástky 
Y)-pofadJru ' peně7ich ')cllá7CJid L ro1dilu men 
<~uhodnutou cenou 7.a Mtnu ')1>0fádaru a cenou za 
Mčnu Y)IJX>řadánll. Datu oceněni 

. .Dc:v1.tovo~ opec bc:1 dodáni" z:nameru Opčni trans.1kct. 
J..dy ProdavaJICt udélu)C Kupujítrmu proti pl:ubi: Pré~n~a 
pra'o koupil (\ ptipadč kupru opec .. Call") čt prodat 
(v pnpadč prodcJru orce .Puq wtitou tastku 
Rc:f~Tcněm meny, l..tc-ra JC ncsn~rutelnou. 
neptcvodJtclnou nebo málo obchodovanou měnou 

( .• 'vlčro ca ll opec" v prtpadt kupni opce a .~fčro pot 
opce" "ptipadč prode)nl opce) prott platbi: dohodnuté 
č;ht ky Mt'n) vypof6dáni ( . .M~m put Of\CC" v připadč 
kupní opec a ,.Mčna call opce" ' pnpadč prodeJní opec). 
a oba dluhy JSOU vypohidány aplacenirn Cástky 
vypotádúnl v pcnělich vych37CJÍCi 1 rozdílu meri 
dohodrutou cenou 111 Měnu Yypořádánl a cenou za Měnu 

vyporádánl k Datu oet:nt'ni 



,. 

,.DeviZO\ y swap" znamená JCdnu Transakca. kdy 

(a) Prodávajici prodává Kupujacimu určitou částku 

Referenční měny Zll dohodnutou částku Měny 
vypol':ld.iní, ptlčenv obč platby j~ou vypořádány ve 
stanovené Lbůtě, a současně 

(b) KupuJíc! prodli,•li ProdávaJiCimu určitou částku 
Refen:nčni ml!uy prott platbé dohodnuté částky Měny 
vypořádaní. pnčemž obc! platby jsou vypol':ldány ve 
stanovené pozdější lhůtě. 

3. Dochlni a pl.lllby 

(/) Det't;;O\j; spnt u Temrimwi• dei'Í::0\1; ohchod 
K dohodnutému Datu vypotádáni 0C\17ového spotu nebo 
Termínovcbo devizového obchodu Prodávajíci doručí 

nebo převede oo KupuJícího dohodmuou částku 
Referenční m~ny a Kupujíci doručí nebo pre' e<k na 
Prodávajícího dohodnutou částku Měny vypofádáni 

(:!) TrmiÍnO\?; tlc•·i=oví• rlx.·hotl he:. dqtláni. 
K dohodnutému Datu vypořádáni Termínového 
devizového obchodu bez dodáni ProdávaJÍCÍ zapJali 
Kupujídmu absolutní hodnotu Cástky měny vypohídáni, 
je-li lálcová č.istka zápornou hodnotou, a KupUJÍCÍ zaplatí 
ProdávaJicimu Ci~tku měny vypořádáni. je·li takova 
částka kLadnou hodnotou. 

.. Castkll měny vypořádáni" zn:unellli častku vyjádřenou 
v Měně vypoládAni a vypočtenou na základě 

rlli~lcdujícího vzorce. 

(3) Devi=nn' swap K dohodnutému počátečnímu 
Datu vypofádáru IJC\170vého swapu Prodávajicl doručí 
nebo prevedc na Kupujícího dohodnutou částku 
Referenční tru!ny a Kupující doručl nebo pfevedc na 
Prodá,'iljíciho dohodnutou částku Měny vypořádáni K 
dohodnutému konečnému Datu vypofůdáni Devizového 
swapu Kupujací doručí nebo ptevede na Prod;h•aiícího 
dohodnutou částku Referenční mi!ny a Prodávající doruč a 
nebo převede na Kupujtciho dohodnutou částku Mčny 
vypořádáni 

(4) Fv=icA1• \')'OOFádaná drt•f:wwi oact• 
K dohodnutěmo Datu zaplaceni Prémia za Fy-.t.icky 
vypořádanou devizovou opct 7'aplatí KupUJÍCÍ 
ProWíV(lJícimu Prémíum, Pokud JC Fy7.icky vypořádana 
devizová opec realizována nebo JC-h považována za 
rcalizov-.mou k dohodnutému Datu \')'pOřádáni Opční 

transakce. ProdávaJÍCI doručí nebo přcvcdr na KupuJícího 
dohodnutou častku Refcrcnčru měny proll souběžné 
platbě dohodnU!c částky Mcny vypořádáni. 

(5) Det•t::m·a otKe hez tlodáni a Del1ZO\'Ó mKt' 
I'VVařádOJlÓ ,. P<'fl~zich K dohodnutému Daru l':lplacení 
Prémiu za Devizovou opct bez dodáni nebo La Devizovou 
opci vypořádanou v pcnč7ích zaplatí Kupující 
Prod.~vajicímu Prémmm. Pokud je Opční transakce 
realizována nebo j~·li pova7ována za realizovanou 
k dohodnutému Datu vypofádám Devizové opce bez 
dodáni nebo Ocvi>.:ové opce vypořádané v pcnl:z:ich, 
zaplatí ProdávaJÍCÍ Kupujícímu Částku vypoflidáni 
' penězích, je-li laková částka kladnou hodnotou . 

.. Částka \'YJ)Otáddní ,. ~nězích" ZIIilmc:ná částku 
V)'J~dtcnou \'Měně vypořádáni o vypočtenou podle 

OtJpl11iA k Pfl/o:e pru ú~m·ato1 é transoku 
De,·l:o''~ lrtmsakct' 

následujícího vzorce. 

(r) v ptipadě Operú transakce, kelt: Refcrcnčrú měna JC 
Měnou pul opce a Měna vypofádáni JC Měnou call 
opec. 

,......._ ...................... ............,...,~ ... )] 
(ll) 

k.IA"JI'Iili"> .. ,po,.ta'll 

,. phpadě Opční tran.sa.kce, kde Referenčni měna 
je Měnou ca ll opce a Měna vypořádáni Je Měnou 
put opce: 

rdCihDGiaUI""'I~\41t!'!p11Dfh."'V:al"fll~ll'lf!U.~)] 
._w,ri-~~t\''ruhliilal 

(6) ll.f.t1too:. 

.. Tennínovy kurz" znamcoo terrninovy deV1Zov)' kurz 
dohodrrut ý mezi stranami. vyjádtený jako částka 

Refereněni měny za Jednu jednotku Měn)' vypořádáni. 

.,Kurz měny vypořádáni~ 7.namen.l dcvizovy ku17 
V)'JiÍdřený jako částka Referenční měny 78 Jednu 
Jednotku Mčny vypořádáni, stanovená Kalkulačrúm 

agernem k Datu oceno:ni a ,. C'ase oceněni a vychá?cJicí 
z dc\17ového i-.'UT7.U platného pro Referenční mé nu 
a M~nu vypol':ldani (.,Mčnový plÍl'') (i) J.ótovaoou 
a získanou z Cenového zdroje uvedeného v dohodnuté 
Opel na měnový kurT. nebo, ru:dohodnou-lí se strany. 
(i i) stanovenou Kalkulačnim agentem . 

.. Opce na měnový kur'.t.~ z-namená devi7.ovy kur7 
dohodnutý mezi strnroma s odkazem na pubhkact. 
obrazovku (SCIUII) nebo 1mernc:tové stránky 
poskytOV(lli.:le mformací nebo na Jiný cenový Ldroj 
(,.Cenový zdroj") . 

.. Realizačm cena·' IStrike pm:e)1 znamená dev110vý 
kurz dohodnutý mezt sttananu. kterým JC smčnčn 

Měnový pár, pokud je Opčru trsn.o;akce realizována nebo 
JC·Ii považovana za rcahzovanou. tento kurZ Je vypdtcn 
jako částka Referenčn! men) za Jednu ;ednotku Měny 
vypořádáni. 

4. Ustano•·eru plato.á pro Opěru ttansakrc 

Pokud nebude v tomto Doph'tku stanoveno jinak. bude 
Jakykoh tennín týkajfci se Opční transakce vykladán 
v souladu s platnYtn Doplňkem b. Opčním tran:>akcim 
vydanym ČBA. 

' Popy . Rca1W.~n' ctU3" a .. Su'i~ .. e Pr~t .. mtJI ste}ft) V)"lil.lm. pou-'111 
t<dnoho nebo obou 1cchto flOJUii je phpustné 



I 

Ná\Th fonnulá f e Konflrmacf' pro 0 eYi7.ový swap 

Komu: 
Od. 
Datunr 

V navazno>tl na náš teleforucky rozhovor ůmto potvrzujeme o.1ši dohodn uzavřít 1 ransakcr ve foTTllě Devtzového swapu 
(kteni bude podlchat Rámcově smlouvě o obchOtlováru na finančním trhu poblíkovane ('cskou bankovru asociaci A UZ.IIvřené 
mezi námi dne . ...... Tato Konfirmace JC Konfirmací ve smyslu článku 2(2) Obecnych ustanovení. Pokud nejsou vyslovnč 
definovány v této Konftml3CI, moji vyrazy s \"elk}rm počátečním písmenem stejny význam jako \ Rámco'é smlouvě] [Pro 
účely ni7e uvedených podmínek Transakce j~ou do této KonCínnacc dále zahrnuty Produktova příloha pro denvůtove 
transaJ.:cc, vdl.er~ její Doplňl<y powitclné I. t~to Transakci a na ně nav-dzujici ustanoverú Obecných ustanOvení, které jsou 
obsaženy ve \7orověm měrú Rámco\C: smlouvy o obchodovárú 1111 finančolm trhu aktualnč vydaném teskou bankovní 
asoctaci a l'ICŤCJno::ném na internetové adre.~e Ceskc bankovni nsoctace nebo jinak zvcicjno!ncm Českou banko\"IÚ asociaci k 
Datu obchodu (dále jen ,.CBA Dokumc!llacc"). V pfípadť rozporu mczr ČBA Dokumentací a tou1o Konfim1aci je ro7.hodné 
znění léto Konfmnacc. V přip.1dč rozpont mezi CBA Dokumcmocí a Rlimcovou smlou\Q\1 Je TO-'hodné znění teto ČBA 
Dokwnentace.ť [Ustanoveni čásu 2 písm (b) Zvhíštnich ustanoveni se ve vztahu k této Transakct merli llibledovně: 

TNazcv Ptflohr!Ooplňku]. ''Ydání [číslo vydaní]'" se nahrazuje nasledujicím zněním •• [Ná7cv Přilohy/Doplflku]. vydání 
( č islo vydám]"'] 

Podmínky Transakce JSOU následující: 

Obecná ustanoveni: 

Referenční číslo: 

Datum Transakce· 

Stmm A [obchodní fmna, ICO. sidlo] 

Str.lm B [olxh<>dm fmna. IČ'O. sídlo]. 

Počáteční vi•měna: 

Datum vyporadáni · 

Prodávající (Měny V)'llořa.dání) 

Kupujici I Měny \'YJloř:ídáni) 

Částka Měny V)'llor.ldani 

Cá.~tka Reti:rcnčru měny: 

Spotový kurz: 

Konečná výměna: 

Datum vypořád:ini 

Prodávající (Měny V)'llořádáoí) 

Kup•uíci (Měny V)'l>Orndání) 

Cástka Měny vypotádáni: 

č~tka Refercnčru měny: 

Tenninovy kur,.: · 

n 
[] 

o 
Strana [NB] 

Stran.1[B/A] 

ll 
fl 

ll 

o 
<;rrana [BlA] 

Strana [AlB] 

ll 
n 
n 

~ Totu m~"f''l buck vhuJn~ póUtitrchdy, pokud*' stromy pf<Ji 7j)'l.l~n11 du lo.onkrt!nfl ran,.d.~c m+JnO\~Iii \'Ydánl pfu.lu.~Y~h Pril uh· M nebo Uoplttl.."'i n• mt:t'\~ ~~~~h 
ktcrC J:tUU ul!lcnčny Úl) Rá~o"é s-miOU\"'Y podle t~:ih 2 pum {b) z,t:.)tnk::h U'il:mů\.'C'f'IÍ 
' Toto llt~nl bude 'h"dn< poldll t<hd) pnkud Sl"'"'"~ pleJI ullcnll do konl<rétnl Traru•~ce no•~ Jh vyd.lní phsluJn)'<h Ptioh • 'nebo ~piM.'Ii. nd k1en!pou 
<~<11lny do R.tmoove unl<><") rodlc rntt 2 plsm lb) 7•1U.nlth u<1tno."nJ 

DoplniA ~ PN/o:r pro d~rlwitowi ln:Jnso~u 
Dtt,·I:O''é trcuuu.J..t t 34 



Da.llí podmínk-y: 

Kallculatni agent: 

V )'J)Qfádá ni: 

Účet Strany (AlB] proMěnu 
vypořádání: 

Účet Str.my (AlB] pro Referenční 
měrru: 

[Zastoupení]: 

[Další ustanovení: 1 

Strana[NB] 

ll 

o 

o 

:~aská S:JOřitel na, a.s. 
Centrála v Praze 

- S89 -

Transakce je Traosakcí jménem jiné osoby. !Jméno Zástupce) 
vystupuje jako zástupce jménem [obchodní fuma llC!bo jiná 
identifikace Zastoupeněho ]. 

Prosfme. pot YTd'te správnost výše uvedených podmínek naši dohody podpisem té.to Konfim1ace a jejím vrácenlm [], popř. 
zasláním obdobné konfirmace naši společnosti, která bude obsahovat základní podmlnky přisl~ného Devizového swapu 
podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podnúnkách. 

S po7dravem 

[Podpis] 

Doplnik k Pfilo:u pro dcnwitol'é transakce 
Devlrové ll"ansakct 

[Podpis za protistranu] 
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CESKAS 
spořitelna 

Informační přehled 
o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta 

Základní informace o ochraně vkladu 

Vklady u Ceské spořitelny. a.s JSOu poJištěny u. Garančního systému finanémho trhu (Fond pojištěni vkladů) 1 

f--

Limit pOJištěni. Náhrada se poskytuje v českých korunach ve vyší 
odgovldaJici 100 000 EUR na Jednoho kl1enta uložených 
v eské spořitelně . a.s. 2 

Ceská spořitelna, a.s. provozuJe č1nnost pod těmito 
obchodními označeními nebo ochrannými známkam1: 
Ceská spořitelna. Erste Prívate Bankmg Erste Prem1er. 
Erste Corporate Banking blue -

Mate-hu Ceskě spořitelny, a .s vice vkladů L1m1t v českých korunách ve výš1 odpovídající 100 000 EUR 
se uplatni ve vztahu k součtu všech Vaš1ch vkladu u Ceské 
spořitelny a.s 

I-

Mate-li společny účet s j1nou osobou č1 osobami L1m1t v českých korunách ve vyš1 odpovídaJÍC! 100 000 EUR 
se uplatňuJe na každého khenta samostatně3 

I-

Lhuta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce 20 pracovních dní (do 31 .5.2016)'1 

7 pracovních dní (od 1.6.2016)4 

Měna v niž bude vklad vyplacen Koruna česka (CZK) 

Kontakt na Garanční systém finančního trhu. Garanční systém finančního trhu 
(Fond poj1štěni vkladu) 

Kontakt Týn 639 
110 00 Praha 1 
Tel (+420) 234 767 676 
email 1nfo@fpv cz 

Další rnformace JSou dostupne na: W1NW fpv CZ 

Potvrzeni khenta o obdrženi Informačního přehledu5· 

Další důležité informace. 
Garanční systém finančního trhu s využ1tim Fondu pojištění vkladu chráni do stanoveného hm1tu obecně všechny 
nepodnikatele a podnikatele VýJimky u určitých vkladů JSOu uvedeny na internetových stránkách Garančního systému 
finančnlho trhu O tom. zda JSOU urč1té produkty pOJištěny, č1 nikoliv, Vás také na požádáni informuJe Ceská spořitelna, 
a.s. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pOJIŠtěni pohledávek z vkladu, Ceská spořitelna. a.s .. tuto 
skutečnost potvrdí také na vyp1su z účtu nebo v obdobném dokumentu. 

' System Oďpovedný za ochranu VaSeho vkladu 
Vaš vklad Je pOJIŠtěn v ramc1 zákonného systemu poJtštěni vkladu V popa dO platebn1 neschopnosh Ceske spoitlelny a s Vam bude za Vas 
vklad vyplacena nahrada do vy§e částky odpovidajici 100 000 EUR 
Ekvivalent hmrtu v českych korunach se přepočte podle kurzu vyhlašeneho Ceskou narodni bankou pro den. kdy Ceska narodn banka vyd a 
oznament o neschopnosll Ceske spoř1telny a s dostal zavazkum vuo oprávněnym oso bam za zakonnych a smluvn1ch podmínek nebo. kdy 
soud nebo zahrantČťli soud vydal rozhodnult. jehož dus ledkem Je poza stavem prava vkladatelú nakladat s vklady u Ceske spořt1elny a s .. na 
ktere se vz1ahu)e POJištěni (rozhodný den) 

3 89<:5 Ol!2C I e 112 



2 Ce/kovy ilmtt pojtšténl 
Není-li vklad k dispozici. protože úvěrová Instituce neni schopna dostát svým finančním závazkům vyplatí Garanční systém linančnlho trhu 
(Fond pojišlěnl vkladu) klientum náhradu za vklady do výše stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách čml nejvýše částku 
odpovídající částce 100 000 EUR a počítá se vždy na celou banku nebo družstevní záložnu. Pro určení částky. která má bý1 z pojištěni 
vyplacena. jsou proto všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové Instituce, včetně uroku vypočtených k rozhodnému dm, sečteny. 
Napřiklad pokud má klient na spořiclm účtu ekvtvalent v českých korunách odpovidaJíci 90 000 EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých 
korunách odpovídající 20 000 EUR. bude mu vyplacena pouze částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR Tento postup se uplatni 
í v případě, že úvěrová tnstrtuce provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo ochrannými známkamt. 

V některých pripadech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny 1 nad hranici částky odpovidajícl100 000 EUR. ale nejvýše do 
částky odpovidajicl 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředku získaných prodejem nemovitosti sloužicl k bydleni. pokud rozhodný den nastal 
do 3 měsíců ode dne připsání částky na účet. a další v zákoně o bankách uvedené případy. 

3Limtl pojištěni v spole(;nych účtů 
V případě společných účtu (tj. účtu s více spolumajiteli podle§ 41e odst. 1 zákona o bankach) se podll každeho klienta započítává do jeho lim1tu 
100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje. 

• Výplata 
Systémem pojištěni vkladu příslušným k výplatě náhrady khenlům je Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištěni vkladů Týn 639: 
11 O 00 Praha 1: Tel .. (+420) 234 767 676. E-mail mfo@fpv.cz. www fpv cz Výplata náhrady Vaš1ch vkladu do výše částky v českých korunách 
odpovidajici 100 000 EUR bude do 31. 5 2016 zahájena nejpozději do 20 pracovnicn dní od rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 činí lhuta pro 
zahájeni výplaty 7 pracovních dni od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidovaně na účtu platebni instituce 
apod.) může býllhuta pro zaháJeni výplaty delšl (15 pracovních dni). Pokud v uvedené lhútě výplatu neobdržite, měli byste Garančnl systém 
finančního trhu (Fond pojištěni vkladů) konlaktoval. nebol' po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky. Objektivní 
promlčeci lhuta u výplat v případě ůvěrových Instituci se sídlem v ť:eskě republice činí podle § 41 h odst 3 zákona o bank ach 3 roky. Další 
Informace lze ziskal na www fpv cz. 

5 Pouze v případech poskytováni Informaci khentov1 před uzavřentm smlouvy nebo přijetím vkladu neni-11 obdrženi inrormačn1ho přehledu 
potvrzeno prostřednictvím elektronického bankovnictvl. 
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