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Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 cp, eseje—SČ 114 07, lČO: 45 31 70 54, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, (dále jen „Banka“)

a

právnická osoba -— obec I kraj (dále jen „Klient“)

Název Moravskoslezský kraj

Sídlo obecního / krajského úřadu: 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18

IČO: 70890692

uzavírají tuto dohodu o zasílání konfirmací a některých jiných informací prostřednictvím emailu (dále jen „Dohoda“) k
rámcovým smlouvám obsahující sjednávání derivátových obchodů, depozit nebo úvěrů po telefonu, uzavřených mezi

Bankou a Klientem do dne či po dni sjednání této Dohody (dále jen „Vybrané rámcové smlouvy“)

1. Klient a Banka mezi sebou uzavřeli nebo uzavřou Vybranou rámcovou smlouvu, na základě které Banka zasílá

Klientovi Konfírmace, oznámení a jiné informace v souladu s Vybranou rámcovou smlouvou (dále jen „lnformace“).

Pojmy uvedené v této Dohodě maji význam stanovený v této Dohodě nebo ve Vybrané rámcově smlouvě.

2. Sohledem na Klientovu žádost, aby mu Banka posílala lntormace emailem, se Klient a Banka dohodli na

následujícím způsobu zasílání lnformací:

Banka zašle Koniírmaci Klientovi co nejdříve to bude možné po sjednání Obchodu nebo po sjednání změny jeho

podminek nebo jeho předčasném ukončení, nejpozději však v Termínu doručení Konfirmace, emailem ve formátu

PDF, a to na následující emailové adresy Klienta:

V případě doručování Konfirmací je Klient povinen bez zbytečného odkladu po doručení Konňrmace zkontrolovat

znění podmínek Obchodu uvedených v Konňrmaci a potvrdit správnost a úplnost těchto podmínek, a to tak, že ji

podepíše v souladu s Podpisovým vzorem a:

(a) naskenovanou ji pošle zpět Bance ve formátu PDF nebo v jiném formátu odsouhlaseněm Bankou, a to na

emailovou adresu Banky uvedenou výlučně v dané Kontirmaci',

(b) Klient je vždy oprávněn zaslat potvrzenou Konňrmací také faxem na faxové číslo Banky uvedené v dané

Konfrrmaci; nebo

(c) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

3. Ostatní ustanoveni Vybrané rámcově smlouvy upravující práva a povinností Klienta a Banky ve vztahu k

lnformacim zůstávají beze změny.

4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

(a) obsah a přílohy emailů nebudou zaheslovány ani jinak zabezpečeny a z tohoto důvodu mohou být zachyceny,

poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty nekompletní nebo se zpožděním. Klient bere na vědomí a souhlasí, že
Banka nenese žádnou odpovědnost za chyby, zásahy či jakékoliv jiné poškozeni či zneužití obsahu nebo

příloh emailů vzniklé v průběhu nebo jako důsledek jeho přenosu. V případě pochybnosti o pravosti nebo

úplnosti obsahu nebo přílohy obdržené emailem je Klient povinen bez odkladu kontaktovat Banku, a to na

kontaktních údajích uvedených ve Vybrané rámcově smlouvě;

(b) prostřednictvím emailů může dojít k přenosu počítačových virů či jiných programů způsobilých narušit
bezpečnost počítačů či dat nebo způsobilých počítače či data poškodit či pozměnit (dále jen „Vin/“). Klient je

povinen provádět ohledně emailů a jejich příloh kontrolu na přítomnost Virů. Přestože Banka podnikla

nezbytně kroky k ochraně emailů před Viry, Banka neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou škodu vzniklou

Klientovi v důsledku Virů přenesených prostřednictvím emailů odeslaných Bankou;

(c) je povinen bez zbytečného odkladu informovat Banku v souladu s kontaktními údaji uvedenými ve Vybrané

rámcově smlouvě 0:

i. změně emailových adres;

a

ti. případně poruše, výpadku nebo jiné závadě znemožňující přijímání či potvrzování Informací emailem;

(pro vyloučení všech pochybností Klient bere na vědomí, že informovat Banku dle tohoto písmena této
Dohody nelze prostřednictvím emailu, ale je nutné zvolit jiný informační kanál dohodnutý ve Vybrane
rámcově smlouvě).
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(d) informace zaslaná prostřednictvím emailu se považuje za doručenou okamžikem jejího odesláni, a to i za

předpokladu, že email nebude doručen z důvodu chyby, kterou nezpůsobila Banka;

(e) v případě poruchy, výpadku nebo jiné závady znemožňující zaslání informace emailem, ať na straně Banky

nebo Klienta, bude Banka zasílat informace, a Klient tyto informace potvrzovat či jinak komunikovat s Bankou,
způsobem dle Vybrane rámcové smlouvy. K takovému způsobu komunikace může ve výjimečných případech

dochazet i v případě, že nenastane porucha, výpadek nebo jiná závada znemožňující zaslání informace

emailem, nicméně smluvní strany se vdobré víře zavazuji ode dne účinnosti této Dohody jako primární

komunikační prostředek pro předávání informací používat email.

5. Pravidla uvedená v této Dohodě pro zasílání informací se budou vztahovat na:

(a) Vybrané rámcové smlouvy, sjednané před i po sjednání této Dohody, pokud nebudou obsahovat pravidla

umožňující zasílání informací emailem;

(b) Vybrané rámcové smlouvy, sjednané před sjednáním této Dohody, obsahující pravidla umožňující zasílání
informací emailem.

6. Pokud Klient po sjednání této Dohody:

doručí Bance nový Podpisový vzor dle jakékoli Vybrané rámcové smlouvy;

nebo

sjedná kteroukoli z Vybraných rámcových smluv;

a vlakovém Podpisovém vzoru zvoli jiný způsob zasílání Konfírmací, tak bude mit přednost takový
Podpisový vzor i pro ostatní Vybrané rámcové smlouvy, a to pro účely:

(a) určení způsobu zasílání informací;

a

(b) určení osob oprávněných podepisovat Konfirmace a kontaktních údajů pro tyto účely (osoby, emailová
adrese nebo faxové číslo a podpis alespoň jedné osoby oprávněné podepisovat Kontirmace).

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho uzavřeni.

V Ostravě dne 01.07.2019 V Ostravě dne 01.97.2019

Moravskoslezský kraj Komerční banka, a.s.

Jméno:
Funkce:

í:

vlastnoruční podpis x g vlastnoruční podpis, 1

Jméno: prof. Ing. ivo Vondrák, CSĚR

Funkce: hejtman

Osobni údae zkontroloval a dne 01.07.2019l (>

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis zamestnance Komerční banky, a.s.
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Moravskoslezský kraj

28. října 277l/l l7. 702 lžš Ostrava. Moravská Ostrava a Přívoz

IČO: 70890692

(dálejen „Strana B“)

1. Telefonní linky pro udržování finančního zajištění:

2. Faxové linky pro udržování finančního zajištění:

PODPISOVÝ VZOR

RÁMCOVÁ SMLOUVA o OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU (CMA)

Tento Podpisovy vzor má přednost a uplatní se i pro ostatní Vybrané ramcove smlouvy obsahující sjednávání derivátových obchodů.

obchodů se směnkami., depozit nebo úvěrů po telefonu. sjednané mezi Stranou A a B do dne doručení tohoto podepsaného

Podpisoveho vzoru Straně A. a to pro účely určení:

(a)

(b)

způsobu zasílaní Informací: a

osob oprávněných podepisovat Konfirmaee & kontaktních údajů pro tyto účely (jméno. emailová adresa nebo faxové číslo a

Níže uvedené osoby vyjadřují svým podpisem svůj bezpodmínečný souhlas s automatickým zaznamemjejieh telefonního spojení se

Stranou A stím. že nahrávka telefonické komunikace bude oběma stranami považována za průkazny materiál do maximálního

rozsahu povoleného právními předpisy a za důkaz o obsahu Transakce. Níže uvedené osoby udělují svůj souhlas s tím. že nahrávka

může být jako důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným obdobnym orgánem.

Rodné číslo

(občané ČR)
Adresa

Jméno., příjmení / Datum narození , Telefon Funkce Vlastnoruční podpis
(trvaly pobyt)

(občanéjiny'ch

Států)

C)

C)

Emailová adresa

pro zasílání Koníirmaeí a dalších Informací

emailem. a to pro tuto Smlouvu i pro další

Vybrané rámcové smlouvy

Emailová adresa

pro zasílání Konfirmací a dalších Informací li—

kuryrem. & to pro tuto Smlouvu i pro další

Vybrane rámcové smlouvy

Faxové číslo

pro zasílání Konfirmaeí a dalších Informací

faxem. ato pro tuto Smlouvu i pro další

Vybrané rámcové smlouvy

ďařqfafý



A) Osoba oprávněná uzavírat. měnit nebo předčasně ukončovat jménem Strany B Transakce ajednat ve věci udržování tinaněního

zajištění;

B) Osoba oprávněná vystavovat & podepisovat jménem Strany B Koníirmace a kontaktní osoba pro účely rckonciliace portfolií

('l“ransakcí):

C) Osoba s oprávněním A) a B)

Účty Strany B:

A) 27-554l720257/0l00

lÉMlR:

B) Pro účely elektronického párování & rozpoznávání stran je kód Strany B:

a. [El (Legal Entity ídentitier): 3157OOJQ4GLOLYCHUDSO / bude oznámeno Stranou B emailem na adresu

nejpozději (i) do dne účinnosti povinnosti stran zasílat příslušné informace dle lEMlR nebo (ii) do dne

uzavřeni první Transakce. podle toho, který den nastane později.

C) Způsob rekonciliace portfolií: údaje o portfoliích budou zasílány způsobem pro zasílání Kontirmací nebo rckoncilovány

prostřednictvím platformy triResolve společnosti TríOptima, pokud si strany nesjednají jiný způsob.

Prohlášení Strany B:

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Strany B a oprávněným jednat ve shora uvedených

záležitostech samostatně nebo jeho zákonným zástupcem, uděluje tímto Strana B takové osobě plnou moc kjednání za Stranu B a

v rozsahu vymezeném výše. Strana B timto potvrzuje. že podpisové vzory jsou podepsány oprávněnými osobami, jejich podpisy jsou

prave. data narození nebo rodná čísla a funkce těchto osob odpovídají skutečnosti. Strana B bere na vědomí, že Strana A neodpovídá

za škody vzniklé z neoprávněně či nesprávně vyplněných údajů.

Tento Podpisový vzor nahrazuje veškeré podpisové vzory předtím vystavené Stranou B ohledně této rámcové smlouvy s tím. že

pokud Strana B v novém Podpisovém vzoru neuvcde žádné osoby oprávněné uzavírat, měnit nebo předčasně ukončovat jmenem

Strany 8 'liransakce, jednat ve věci udržování finančního zajištění či vystavovat a podepisovatjmenem Strany B Koníirmace, zůstává

účinný bezprostředně předcházející Podpisový vzor obsahující osoby s tímto zmocněním, ato v rozsahu tohoto zmocnění.

V Ostravě dne l.7.20l9

Moravskoslezský kraj

vlastnoruční podpis

prof. lng. lvo Vondrák. CSc.
hejtman

Podpisy zkontrolovalta) dne 1.7.2019

vlastnoruční podpis

zaměstnance Komerční banky. as


