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Tato Příloha a její Dopliíky mění a doph'íuji Obecná 
ustanove1ú, která jsou součástí Rámcové smlouvy. Tato 
Příloha a její příslušné Doph'íky se stávají nedílnou 
součásti Smlouvy, pokud tuto Přílohu a príslušný 
Doplněk či Doplňky strany začlení do Rámcové smlouvy. 

I. Účel, platnost 

(I) Účel. Účelem této Přílohy ("Příloha pro
derivátové transakce") je upravit Transakce ("Derivátové 
transakce"), které jsou 

(a) mimoburzovními transakcemi, včetně, nikoliv však 
výlučnč, tcrnúnových (fmward), swapových (swap), 
opčních ( option) transakci, jakož i úrokových transakcí 
( cap, floor, collar), a dále kombinací těchto a dalších 
podobných transakcí.jejichž předmětem je 

(i) výměna peněz denominovaných v různých měnách, 

(ii) dodávka nebo převod měn, cenných papírů nebo 
zaknihovaných cenných papí1ů, investičních či 
finančních nástrojů, komodit, drahých kovů,
energie (včetně, nikoliv však výlučně, plynu a 
elektřiny) nebo jiného majetku, 

(iii) výplata peněz, je-li povinnost k takové výplatě 
nebo částka takové výplaty závislá na tržních, 
úvěrových nebo jiných událostech či okolnostech 
(včetně, nikoliv však výlučně, úrovně úrokových 
sazeb nebo směnných kursů, úvěrového rozpětí, 
cenových, tržních nebo ekonomických indexů, 
statistik. povětrnostních podmínek, ekonomických 
podmínek nebo jiných měrítek), 

(iv) kombinace výše uvedených transakci; nebo 

(b) transakcemi uvedenými v článku 1(2)(a) této Přílohy. 

Pokud nejsou výslovně definovány v této Příloze nebo 
jejích příslušných Doplňcích, mají výrazy s velkým 
počátečním písmenem stejný význam jako v Obecných 
ustanoveních a jiných příslušných Přílohách či 
Doplňcích. 

(2) Platnost. Pokud je tato Příloha součástí 
Rámcové smlouvy mezi stranami, bude taková Rámcová 
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smlouva (včetně této Přílohy) platit i pro jakékoli 
Derivátové transakce uzavřené mezi těmito stranami 
prostřednictvím jejich Provozoven specifikovaných 
v takové Rámcové smlouvě pro Derivátové transakce, 
které 

(a) byly uzavřeny za podmínek takové Rámcové smlouvy 
(bez ohledu na to, zda jde o typ Transakce uvedený 
v článku l(l)(a) této Přílohy) nebo 

(b) které jsou Devizovými transakcemi, pokud strany 
uvedly v článku 2 Zvláštních ustanoveni, že Doplněk 
k Devizovým transakcím bude začleněn do této Přílohy, 
nebo

(c) jde o typ Transakce uvedený ve Zvláštních 
ustanoveních jako typ Transakce, na který se vztahuje 
tato Příloha. 

2. Další Standardní tržní dokumentace 

Pokud strany ve Zvláštních ustanoveních, v Konfirmaci 
či v jiném dokumentu začlení do podmínek Transakce 
jakoukoli Standardní tržní dokumentaci, ať už zcela nebo 
zčásti, takto začleněná dokumentace (nebo její části) bude 
platit pro takovou Transakci. Pro vyloučení pochybností 
je nutno uvést, že pokud se strany nedohodnou jinak, 
budou podmínky takové Standardrú tržní dokw11entace 
vykládány v souladu s právem upravujícím Rámcovou 
smlouvu, na kterém se strany dohodnou v článku 4 
Zvláštrúch ustanovení. 

"Standardní tržní dokumentace" znamená 
dokumentaci (včetně, nikoliv však výlučně, jakékoli 
dokumentace vydané ČBA nebo jakoukoli odvětvovou 
asociací), která definuje 1ůzné typy Transakcí, jejich 
podmínky a technické rysy, a která může obsahovat jednu 
nebo více definic, seznamy definic, dodatky (včetně, 
nikoliv však výlučně, vzorů Konfirmací) nebo ustanoverú 
pro použití v souvislosti s jinou standardní rámcovou 
smlouvou. 

3. Poskytnutí finančního zajištění 

Veškeré povinnosti stran týkající se převodu peněžních 
prostředků nebo Finančních nástrojů jako finančního 
kolaterálu budou splněny v souladu s ustanoveními 




