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Tento Doplněk mění a doph'íuje 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

(1) Úiel. Účelem tohoto Doplt'\ku ("Doplnčk
k Opčním transakcím") je upravit Transakce ("Opční 
transakce"), kdy jedna strana ("Prodávající") uděluje
druhé straně ("Kupující"), proti platbě dohodnutého 
prémia ("Prémium") nebo za jinou úplatu, právo 
("Opci"):

(a) koupit (v případě kupní Opce "Cali") či prodat (v
případč prodejní Opec "Put") dohodnutou částku nebo
množství cizích měn, cenných papírů, finančních
nástrojů, komodit, drahých kovů, energie nebo jiných
včcí či majetku ("Podkladová aktiva") za dohodnutou 
cenu, přičemž oba dluhy jsou vypořádány (i) v případě 
Opční transakce, kde je uplatněno Fyzické vypořádání
okamžikem dodání nebo převodu dohodnuté částky nebo 
množství Podkladových aktiv za dohodnutou cenu, nebo 
(ii) v p1ípadě Opční transakce, kde je uplatněno 
Vypořádání v penězích, okamžikem zaplacení Částky 
vypořádání v pcnčzích vycházející z rozdílu mezi 
dohodnutou cenou za Podkladová aktiva ("Realizační 
cena", "Strike Price"1) a cenou za taková Podkladová 
aktiva k Datu ocenční ("Cena vypořádání"),

(b) požadovat zaplacení Částky vypořádání v penězích 
vycházející z rozdílu mezi dohodnutou úrovní 
("Realizační úroveň") úrokových sazeb nebo devizových 
kursů, úvěrového rozpětí, cen, tržních nebo 
ekonomických indexů, statistik, povětrnostních 
podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek 
("Podkladové měřítko") a úrovní takového Podkladového 
mět-ítka k Datu ocenění ("Úroveií vypořádání"), 

(c) vyvolat účinnost podkladové transakce ("Podkladová 
transakce"), přičemž Podkladová transakce je vypořádána 
( i) v případě Opční transakce, kde je uplatněno Fyzické 

1 Pojmy "Re.:1lizační cena" o "Strike Prici::" maji Sh!jn)' význam; použiti 
jednoho nebo obou tt!chto pojmll je přípustni!. 
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vypořádání okamžikem provedení veškerých plateb 
a dodáni nebo převodů, které mají strany provést 
v souladu s podmínkami Podkladové transakce, nebo (ii) 
v případě Opční transakce, kde je uplatněno Vypořádání 
v penězích, okamžikem zaplacení Částky vypořádání 
v penězích vycházející z hodnoty Podkladové transakce 
k Dani occn�ní, je-li taková hodnota z pohledu 
Kupujícího kladnou hodnotou; nebo 

(d) ukončit příslušnou Trarnakci do té míry, že veškeré
dluhy vyplývající z ukončené Transakce nebo ze
Smlouvy související s ukončenou Transakci, které by
jinak byly splatné k Datu realizace nebo po takovém datu,
budou nahrazeny povinnosti zaplatit Částku vypořádání
v penězích vycházející z hodnoty ukončené Transakce,
kterou dluží buď Prodávající, je-I i taková částka kladnou
hodnotou, nebo Kupující, je-li taková částka zápornou
hodnotou.

(2) Výklad. Tento Doplněk je nedílnou součásti
Přílohy pro derivátové transakce. Tcnnín "Příloha", jak je
používán v článcích 1(2) a 1(3) Obecných ustanovení, by
měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk.
V případč jakýchkoli nesrovnalosti mezi jednotlivými
částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto
Dopliíkem 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. Opční transakce

(I) S!vlv. 

"Americká opce" znamená Opční transakci, kdy je Opce 
realizovatelná každý Obchodní den realizace v období od 
Data zahájení (včetně) do Data expirace (včetně). 

"Bennudská opce" znamená Opční transakci, kdy je 
Opce realizovatelná každý Obchodní den realizace 
dohodnutý mezi stranami Uednotlivě jako "Plánované 
datum realizace") a k Datu expirace, s výhradou úprav 
podle článku 3(6) Obecných ustanoveni. 








