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Tento Doplnčk mční a doplňuje Obecná ustanovení, 
Přílohu pro derivátové transakce a její další Doplňky, 
které jsou součástí Rámcové smlouvy. Tento Doplněk se 
stává nedílnou součástí Smlouvy, pokud jej strany 
začlení do Rámcové smlouvy. 

I. Účel, výklad 

(/) Účel. Účelem tohoto Doplňku (,,Doplněk 
k Devizovým transakcím") je upravit Devizové 
transakce, které zahrnují promptní devizové obchody 
(spot), termínové devizové obchody, termínové devizové 
obchody bez dodání, devizové opce, devizové opce bez 
dodání, devizové swapy (Foreign Exchange Swap) nebo 
jiné Transakce dohodnuté mezi stranami v rámci 
individuální Transakce nebo ve Zvláštních ustanoveních.

(2) Vj:k/ad. Tento Doplněk je nedílnou součástí
Přílohy pro derivátové transakce. Termín „Příloha", jak je 
používán v článcích 1(2) a 1(3) Obecných ustanovení, by 
měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk. 
V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými 
částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto 
Doplňkem je rozhodující tento Doplněk. 

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Doplňku, mají 
výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam 
jako v Obecných ustanoveních, Příloze pro derivátové 
transakce, nebo jiných příslušných Přílohách či Dopliících. 

2. Devizové transakce

„Devizový spot" znamená Transakci, kdy jedna strana 
(,,Prodávající") prodává druhé straně (,,Kupující") určitou 
částku stanovené mčny (,,Refcrcnč1ú mčna") proti platbč 
dohodnuté částky jiné měny (,,Měna vypořádání") a oba 
dluhy jsou promptně vypořádány. 

„Termínový devizový obchod" znamená Transakci, kdy 
Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku 
Referenční měny proti platbě dohodnuté částky Měny 
vypořádání a oba dluhy jsou vypořádány ve stanovené 
pozdější lhůtě. 

„Termínový devizový obchod bez dodání" znamená 
Transakci, kdy Prodávající prodává Kupujícímu určitou 
částku Referenční měny, která je nesměnitelnou, 
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nepi"evoditelnou nebo málo obchodovanou měnou, proti 
platbě dohodnuté částky Měny vypořádání, a oba dluhy 
jsou vypořádány zaplacením Částky měny vypořádání 
Prodávajícím nebo Kupujícím, vycházející z rozdílu mezi 
dohodnutou cenou za Mčnu vypořádání a cenou za Mčnu 
vypořádání ve stanovené pozdější lhůtě. 

,,Devizová opce" znamená Opč1ú transakci, kde 
Prodávající uděluje Kupujícímu proti platbě Prémia právo 
koupit (v případě kupní opce „Cali") či prodat (v případě 
prodejní opce „Put") určitou částku Referenční měny 
(,,Mčna call opec" v případč kupní opec a „Mčna pul 
opce" v p,ípadě prodejní opce) proti platbě dohodnuté 
částky Měny vypořádáni (,,Měna pul opce" v případě 
knpní opec a „Mčna call opce" v případč prodejní opce). 
Devizovou opci lze vypořádat 

(i) v případě Devizové opce, kde je uplatněno 
,,Fyzické vypořádá1ú" (,,Fyzicky vypořádaná 
devizová opce"), dodáním nebo převodem určité 
částky Referenční měny proti platbě dohodnuté 
částky Mčny vypořádání, nebo 

(ii) v případě Devizové opce, kde je uplatněno 
„Vypořádání v penězích" (Devizová opce 
vypořádaná v penčzích"), zaplacením Částky 
vypořádání v penězích vycházející z rozdílu mezi
dohodnutou cenou za Měnu vypořádáni a cenou za
Mčnu vypořádání k Datu occnč1ú. 

,.Devizová opce bez dodání" znamená Opční transakci, 
kdy Prodávající uděluje Kupujícímu proti platbě Prémia 
právo koupit (v případě kup1ú opce „Cali") či prodat 
(v případě prodejní opce „Put") určitou částku 
Referenční měny, která je nesměnitelnou, 
nepřevoditelnou nebo málo obchodovanou mčnou 
(,,Měna call opce" v případě kupní opce a „Měna pul 
opce" v případě prodejní opce) proti platbě dohodnuté 
částky Mčny vypořádá.Jú (,,Mčna pul opec" v píipadč 
kupní opce a „Měna call opce" v případě prodejní opce), 
a oba dluhy jsou vypořádány zaplacením Částky 
vypořádání v penězích vycházející z rozdílu mezi 
dohodnutou cenou za Měnu vypořádání a cenou za Měnu 
vypořádání k Datu ocenění. 








