
 

 

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 
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č. 5 
 
Obchodní firma (název): Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo: Roškotova 1225 / 1, Praha 4 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  Oddíl A. Vložka č.  7232 

Identifikační číslo: 47114321 
 

a 

 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

Název a adresa organizační složky: úsek prodej produktů finančních trhů, Správa aktiv pro institucionální klienty, Praha 4, 
Budějovická 1518/13a,b, PSČ 140 00 
(dále jen „Banka”)  
 

uzavírají tento dodatek ke 
Smlouvě o obhospodařování cenných papírů (dále jen „Smlouva“)  

uzavřené dne 8.8.2007 
 
 

1. V příloze č. 1 bod E. Investiční strategie se věta: 
 

„Dluhopisy vydané emitentem s ratingem v tzv. spekulativním pásmu („Ba1“ a nižším v případě Moody´s, „BB+„ a nižším v 
případě Standard & Poor’s a Fitch), popřípadě emitentem bez přiděleného ratingu, mohou tvořit maximálně 20% objemu 
Majetku portfolia“ 

 
nahrazuje tímto novým zněním:  

 
„Dluhopisy vydané emitentem s ratingem v tzv. spekulativním pásmu („Ba1“ a nižším v případě Moody´s, „BB+„ a nižším v 
případě Standard & Poor’s a Fitch), popřípadě emitentem bez přiděleného ratingu, mohou tvořit maximálně 20% objemu 
Majetku. Toto ustanovení se tedy vztahuje k celkovému Majetku předanému k obhospodařování“. 
 

2. Do Smlouvy se doplňuje bod 17 s tímto zněním: 
 
„Klient tímto dává pokyn k ukončení obhospodařování portfolia 1 (v evidenci Banky vedené pod A10644_1) k datu 
28.12.2017. Klient tímto dává pokyn na zaslání všech finančních prostředků z prodeje podkladových investičních nástrojů, 
po odečtení příslušné poměrné části odměny za obhospodařování, na účet číslo xxxxxx/xxxx nejpozději k 28.12.2017. 
V den odeslání všech peněžních prostředků současně dojde k uzavření peněžního účtu portfolia 1 (číslo účtu xxxxxx/xxxx) 
a k uzavření portfolia 1.“  

  
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
 
Tento dodatek číslo 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku 
stejnopisu. Tento dodatek je účinný dnem podpisu smluvních stran. 
 
  
V                    dne  
 
 
 

V                          dne  

Česká spořitelna, a.s. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,  
pojišťoven a stavebnictví 
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Jméno a příjmení: Ing. Petr Holeček 
Funkce: manažer útvaru,  
              Správa aktiv pro institucionální klienty  
Podpis: 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Petr Valenta 
Funkce: Správa aktiv pro institucionální klienty  
Podpis: 

 
  
Jméno a příjmení: Ing. Radovan Kouřil 
Funkce: generální ředitel 
Podpis: 
 
 
 

 
 
 
Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících smlouvu za Klienta 
Jméno a příjmení: xxxxxx/xxxx  
Rodné číslo nebo datum narození: xxxxxx/xxxx  
Pohlaví: xxxxxx/xxxx  
Trvalý nebo jiný pobyt: xxxxxx/xxxx  
Číslo průkazu totožnosti: xxxxxx/xxxx  
Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxxxx/xxxx  
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:  
xxxxxx/xxxx 

 

za Banku ověřil:   
 


