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SMLOUVA O OBCHODU 

 
mezi následujícími smluvními stranami:  
 
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000,  
IČO 44848943 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1329 (dále jen „Klient“) 
 
a 
 
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, 
registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České 
republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 
2641/14, PSČ: 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 
59288 (dále jen „Banka“); 
 
(Klient a Banka společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“). 
 
 
Strany mezi sebou podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřely v Datum a čas uzavření obchodu následující obchod 
spočívající v nákupu a prodeji níže uvedených zaknihovaných cenných papírů (dále jen „Obchod“): 

 
Datum a čas uzavření Obchodu: 

 
07.09.2020 10:17:19 GMT 

  
Kupující:  
  
Prodávající:  
 
Vypořádací protistrana klienta: 

 
 

 
Datum vypořádání: 

 
09.09.2020 

  
Zaknihované cenné papíry (ISIN, název):  
  
Počet kusů:  
  
Jmenovitá hodnota:  
  
Cena za kus:  

 
Celková cena:  
  
AÚV:  
  
Hodnota Obchodu:  
  
Měna: CZK 
  
Obchodník Banky: Ladislav Louka 
  
Typ Obchodu: Obchod na vlastní účet 

 
Trh: CDCP_CZ 

 
Provize:                 
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Typ vypořádání: Delivery-versus-Payment 
  
Poznámka:  
  

 
 
Prohlášení v souvislosti s Obchodem 
 
Banka i Klient k Datu a času uzavření Obchodu prohlašují vůči druhé Straně následující: 
 

(i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Obchodu taková 
nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali 
za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Obchodu pro naši společnost. 
Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženou od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na 
investiční radu nebo doporučení uzavřít Obchod s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek 
Obchodu se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Obchod. Nepovažujeme žádnou 
komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků 
Obchodu.  

(ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Obchodu, ať už 
sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny 
náležitosti, podmínky a rizika tohoto Obchodu. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě 
veškerá rizika související s Obchodem.  

(iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Obchodu nejedná jako náš obstaravatel, 
poradce, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník. 

(iv) Jeden Obchod. Bereme na vědomí, že přestože Obchod se může skládat z více oddělitelných částí, které 
každá samostatně mohou být nahlíženy jako obchod, všechny části zde uvedené tvoří dohromady jediný 
Obchod, který je považován za samostatný Obchod. 

 
 
Zvláštní ujednání v souvislosti se smlouvou 
Případné plnění kterékoliv Strany v rámci předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje od 
okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti z takového plnění vzniklá se řídí 
touto smlouvou. 
 
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění („Zákon o registru“). Strany se dohodly, že části této smlouvy označené šedým podkladem (______) nebudou 
zveřejněny v registru smluv ve smyslu Zákona o registru, neboť se jedná o informace, na které se vztahuje výjimka 
z povinnosti uveřejnění podle § 3 Zákona o registru. 
 
Definice 
 
Pro účely této smlouvy:- 
 
„AÚV“ znamená alikvótní úrokový výnos Zaknihovaných cenných papírů v měně, ve které byly Zaknihované cenné 
papíry vydány, uvedený k Datu vypořádání;  
 
„Celková cena“ znamená celkovou kupní cenu, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za Zaknihované cenné 
papíry, sjednanou mezi Stranami v rámci Obchodu; 
 
„Cena za kus“ znamená cenu za 1 kus Zaknihovaného cenného papíru, sjednanou mezi Stranami v rámci Obchodu (může 
být též vyjádřena jako určité procento ze Jmenovité hodnoty); 
 
„Datum a čas uzavření Obchodu“ znamená den a čas, kdy je tato smlouva sjednána mezi Stranami; 
 
„Datum vypořádání“ znamená datum, kdy je Kupující povinen zaplatit Celkovou cenu Prodávajícímu a Prodávající je 
povinen převést Kupujícímu Zaknihované cenné papíry; 
 
„Hodnota Obchodu“ znamená celkovou hodnotu Obchodu; 
 



 

Strana 3 z 3  

  

„Jmenovitá hodnota“ znamená jmenovitou nebo nominální hodnotu 1 ks Zaknihovaného cenného papíru v měně, ve 
které byly Zaknihované cenné papíry vydány; 
 
„Kupující“ znamená Stranu takto označenou, která od Prodávajícího na základě této smlouvy kupuje Zaknihované cenné 
papíry; 
 
„Měna“ znamená měnu, v níž je uváděna Celková cena a Hodnota Obchodu; 
 
„Občanský zákoník“ znamená zákon České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
 
„Obchodník Banky“ znamená člověka, který jménem a na účet Banky uzavřel Obchod; 
 
„Počet kusů“ znamená počet kusů Zaknihovaných cenných papírů uvedený výše, jejichž koupě a prodeje se týká tento 
Obchod; 
 
„Prodávající“ znamená Stranu takto označenou, která Kupujícímu na základě této smlouvy prodává Zaknihované cenné 
papíry; 
 
„Provize“ znamená provizi splatnou Klientem Bance za uzavření Obchodu; 
 
„Trh“ znamená údaj o trhu, na kterém byl Obchod uzavřen; 
 
„Typ Obchodu“ znamená údaj, zda byl Obchod uzavřen na vlastní účet Banky či na účet třetí osoby; 
 
„Typ vypořádání“ znamená údaj o tom, jakým způsobem bude Obchod vypořádán, resp. jakým způsobem bude 
provedena platba Celkové ceny. Pro tyto účely (i) “Delivery-versus-Payment“ znamená, že platba bude provedena 
v rámci příslušného vypořádacího systému způsobem dodání-oproti-platbě nebo, nebude-li použití takového způsobu za 
daných okolností obvyklé, ke stejnému dni jako převod Zaknihovaných cenných papírů (tzn. k Datu vypořádání) a (ii) 
“Delivery-free of-Payment“ znamená, že platba bude provedena jakýmkoliv jiným způsobem, než je způsob uvedený 
pod bodem (i). 
 
„Vypořádací protistrana Klienta“ znamená třetí stranu uvedenou výše, kterou Klient pověřil vypořádáním Obchodu; 
 
 „Zaknihované cenné papíry“ znamená zaknihované cenné papíry ve smyslu § 525 a následujících Občanského 
zákoníku, takto označené výše, jejichž koupě a prodeje se týká tento Obchod. 
 
 
NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto smlouvu.  
 
 
 
Za Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.:  Za Citibank Europe plc:  
 
 
Podpis: ___________________ Podpis:  ___________________ 
Jméno: Jméno:   
Funkce: Funkce:   
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