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Tznø DOHODA O USPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ A DALŠÍM POSTUPU VE VZTAHU K FINANCOVANI (,,Døhø‹ın“) sn nzflvfxá ánfl 31.10.2017 xnøziz 

(1) Statutární město Liberec, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 
00262978 
(,,Výstavce“)

a 

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 
identifikační číslo 452 44 782, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze pod spisovou značkou B 1171 
‹..‹ˇ:S“› 

(Výstavce a ČS společně dále jen „Strany“ a každý Z nich samostatně dále jen ,,Strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE; 

(A) Výstavce a ČS se dohodli na spolupráci při restrukturalizaci závazků Výstavce, k níž došlo 
prostřednictvím emise komunálních dluhopisů a dalších smluv a postupů dohodnutých mezi 
ČS a Výstavcem. Emise dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Výstavce č. 209/9 
ze dne 29.10.2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č. j. 12/12 428/2010-124 S emisí 
dluhopisů dne 10.3.2010. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky 
(dále jen ,,ČNB“) č. j. 2010/5735/570 ke sp.zn. Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které 
nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím ČNB č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. 
Sp/2010/ 123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010. Dlçfllopisům byl 
přidělen identifikační kód ISIN CZ0001500102. Název Dluhopisu je Komunální dluhopisy 
Statutární město Liberec VAR/2025 (,,Dluh0piSy“). 

(B) V souvislosti s restrukturalizaci závazků popsanou v bodě (A) a vzhledem k dlouhodobému 
charakteru dluhopisového programu Výstavce a CS sjednali dne 19.7.2010 Transakci - 

Urokový swap s referenčním Císlem FR 178438 (,,Pův0dııí derivátová transakce“). 
(C) Výstavce a ČS prostřednictvím dohody o narovnání ze dne 19.12.2013 (,,Doh0da 0 

narovnáııí“, tato dohoda tvoří přílohu č. 1 této Dohody) nahradili veškerá práva a povinnosti 
vyplývající Z Původní derivátové transakce nebo vzniklé v souvislosti S Původní derivátovou 
transakcí novou transakcí, resp. novými právy a povinnostmi sjednanými v Dohodě o 
narovnání (,,Traıısakce dle dohody 0 narovn  dle dohody o narovnání měla 
negativní dopad do hospodaření ČS ve výši Kč, způsobený rozdílem čisté 
Současné hodnoty Původní derivátové transakce a čisté současné hodnoty Transakce dle 
dohody o narovnání). 

(D) ČS na žádost Výstavce umožnila na schůzi vlastníků Dluhopisů konané dne 14.4.2014 a 
5.5.2014 předčasné splacení Dluhopisů a Změnu zajištění. 

(E) Dne 29.5.2014 ČS Výstavci pxøáflıa Dınhøpisy v držení ČS v nønúnáıni høánøıč 
700.000.000,- Kč za jejich nominální hodnotu a prostřednictvím Směnečného programu 
poskytnutého na základě smlouvy O Směnečném programu ze dne 10 uva O 
Směnečném prograınu“) poskytla Výstavci peněžní prostředky ve výši Kč na 
zaplacení kupní ceny 70 kusů Dluhopisů (,,Směnečný program“). Uvedená transakce měla 
negativní dopad do hospodaření ČS ve výši č, způsobený ušlými úrokovými 
výnosy vzniklými jako rozdíl mezi úrokovou marží této první tranše prodaných Dluhopisů a 
úrokovou marží Směnečného programu. 
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(F) Dne 3.3.2015 ČS prodala Výstavci Dluhopisy V držení ČS V nominální hodnotě 970.000.000,- 
Kč za jejich nominální hodnotu a prostřednictvím Směnečného programu ve znění dodatku č. 
1 ke Smlouvě o směnečném programu ze dne 27.2.2015 poskytla Výstavci peněžní prostředky 
ve výši 970.000.000,- Kč na z y. Uvedená transakce měla negativní dopad 
do hospodaření ČS ve výši Kč, způsobený ušlými úrokovými výnosy 
vzniklými jako rozdíl mezi úrokovou marží této druhé tranše prodaných Dluhopisů a úrokovou 
marží Směnečného programu. 

(G) ČS a Výstavce si přejí a mají V úmyslu restrukturalizovat některé své dosavadní vztahy, a to 
Zejména prostřednictvím dodatku Smlouvy O-směnečném programu, na jehož základě bude 
upraven Směnečný program (,,Nový směnečný program“) a úrokovým derivátem sloužícím 
jako plné zajištění úrokového rizika (,,NoVá derivátová tranSakce“). 

(H)  program bude mít negativní dopad do hospodaření ČS ve výši minimálně - 

Kč způsobený ušlými úrokovými výnosy vzniklými jako rozdíl mezi 
úrokovou marží Dluhopisů držených ČS, úrokovou marží Směnečného programu, a úrokovou 
marží Nového směnečného programu. 

(I) V důsledku předčasného ukončení Transakce dle dohody o narovnání Vznikne Výstavci 
povinnost uhradit ČS aktuální (k příslušnému datu) hodnotu Tr dohody o 
narovnání, která je k 28.4.2017 Z hlediska Výstavce zápomá a činí Kč. ČS je 
ochotna se S Výstavcem dohodnout, že část zápomé hodnoty Transakce dle dohody o 
narovnání nebude Výstavcem uhrazena, ale že bude zahmuta do ocenění a podmínek Nové 
derivátové transakce. 

(J) ČS má vúmyslu Výstavci (a/nebo s nýrni Výstavcem) vnásledujících letech 
poskytnout Sponzorské dary až do výš  Kč. 

ıv DOHODLY SE STRANY ZA Ułcı-ELEM 
, 
ÚPRAVY svÝcH VZĂJEMNÝCH PRÁV A 

POVINNOSTÍ JAK JE UVEDENO DALE V TETO DoHoDEz 

1. DEFINICE A VÝKLAD 
1.1 Definice 

V souladu S touto Dohodou: 
„Datum refinancování“ znamená (i) 16.10.2017 nebo (ii) jakékoli jiné datum dle dohody 
Stran, nejpozději však 15.12.2017. 

„Dohoda o poplatcích“ znamená dohodu o poplatcích, jejíž vzor tvoří příìohu č. 5 této Dohody. 
„Dokumentace programu“ má význam, který je tomuto pojmu přidělen ve Smlouvě O 
směnečném programu 2017. 
„Dokumenty k podpisu“ znamená 
(a) Usnesení (i) zastupitelstva Výstavce a (ii) rady Výstavce schvalující uzavření tohoto této 

Dohody, dodatku č.2 ke Smlouvě O směnečném programu, předčasné splacení Dluhopisů, 
uzavření další Dokumentace programu, vystavení Směnek a plnění jejich podmínek, 
restrukturalizaci úrokového zajištění, způsob využití prostředků Umořovacího fondu v 
souladu s přílohou č. 5 (Použití prostředků Z Umořovacího fondu), a Zmocňující příslušnou 
osobu nebo osoby k podpisu těchto dokumentů, Směnek, hedgingových transakcí a 
veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu tohoto Dodatku a 
další Dokumentace programu, a dokumentů souvisejících, a k realizaci transakcí v 
Dokumentaci programu předvídaných. 

(b) Výpis Z registru ekonomických subjektů Výstavce. 

(c) Doklad O volbě primátora Výstavce. 
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(d) Jména, funkce a podpisové vzory osob oprávněných nebo Zınocněných k podpisu 
Dokumentace programu a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit 
ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících. 

„DPH“ Znamená daň Z přidané hodnoty ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně Z přidané hodnoty 
nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Ceskou republiku; 
„Důvěrné informace“ Znamená tuto Dohodu a jakékoliv jiné dokumenty a informace, které ČS 
Získala od Výstavce a/nebo jeho poradců v Souvislosti S touto Dohodou S výjirnkou dokumentů 
a informací, které jsou veřejně Známé nebo které byly Výstavcem označeny jako nikoliv 
důvěrné. 

„Občanský zákoník“ Znamená Zákon č. 89/2012 Sb. 
„Obchodní den“ Znamená den (jiný než sobota nebo neděle nebo státem uznaný svátek), ve 
který jsou banky v Ceské republice běžně otevřeny pro veřejnost. 
,,Restı'ukturaliZace derivátové transakce“ Znamená ukončení Transakce dle dohody o 
narovnání a její nahrazení Novou derivátovou transakcí za podmínek uvedených v Příloze č. 2 
této Dohody. 
,,Podstatný nepřízııivý dopad“ znamená, podle názoru ČS, podstatný nepříznivý dopad na (i) 
příjmy, činnost, aktiva, finanční (či jinou) Situaci Výstavce a/nebo (ii) hospodářské, finanční 
nebo právní postavení Výstavce a/nebo (iii) schopnost Výstavce plnit dluhy a povinnosti 
Z Dokumentace programu a/nebo (iv) platnost a vymahatelnost kteréhokoli dokumentu tvořícího 
Dokumentaci programu a/nebo dluhu a/nebo povinnosti Z nich vyplývajících. 
„Smlouva o směnečném programu 2017“ Znamená Smlouvu O směnečném programu ve Znění 
dodatku č. 2, na jehož základě bude poskytnut Nový Směnečný program, přičemž vzor dodatku 

vr a úplného Znění této smlouvy tvorı pñ'lohu č. 3 této Dohody. 
,,Umořovací fond“ znamená umořovací fond, jak- je definován v emisních podmínkách 
Dluhopisů. 

„Zajištění“ Znamená jakoukoli formu Zajištění, která je zřízena ve vztahu k jakékoli osobě či 
jakémukoli současnému či budoucímu majetku, Zejména jakékoli ručení, finanční záruku, 
zástavní, podzástavní nebo Zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledavky, vázáni 
nebo blokaci peněžních prostředků, notářské či exekutorské Zápisy O přímé vykonatelnosti, 
vinkulaci pojistného plnění, podřízenost pořadí uspokojování pohledávek nebo jinou 
konstrukce, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizímu majetku, současnému nebo 
budoucímu, nebo právo na přednostní uspokojení své pohledávky vůči jakékoli osobě či jejímu 
majetku, a to bez ohledu na to, je-li takto Zajišťován dluh vlastní nebo cizí.

v „Zajisťovací dokumenty“ znamená zástavní Smlouvu k Nemovitostem (jak jsou definovány ve 
Smlouvě O směnečném programu 2017), přičemž vzor tvoří pñlohu č. 4 této Dohody. 
„Zákon 0 bankách“ znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
Výklad 
(a) J akýkoli odkaz v této Dohodě na: 

(i) časový údaj je odkazem na pražský čas; 
(ii) ,,Výstavce“, ,,ČS“ a/nebo „Stranu“ bude vykládán tak, že Zahmuje veškeré její právní 

nástupce a případné postupníky v souladu s jejich případnými příslušnými podíly; 
v,

1 (iii) jakýkoli dokument tvoncí ,,Dokumentaci programu“ nebo jakouko.iv jinou smlouvu 
nebo instrument je odkazem na takový dokument nebo smlouvu nebo instrument ve 
Znění pozdějších dodatků; 

V65 V I“ 
(iv) „Kc a „koruna ceska označují zákonnou měnu České republiky; 

5/21



Havel, Holásek & Partners s r O 
Advokatní kancelář 

(v) „osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu 
(včetně Státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, Zda 
takové sdružení má či nemá právní Subjektivitu; 

(vi) „právní úpravu“ nebo „právní předpisy“ zahmuje jakékoliv zákony, vyhlášky, 
nařízení, pravidla, směmice, požadavky nebo metodické pokyny jakéhokoliv státního, 
mezivládního nebo nadnárodního orgánu, agentuıy, resortu nebo jiného úřadu nebo 
organizace, a to v platném a účinném znění; 

vı 
(viì) „sprızněnou osobu“ určité společnosti bude vykládán jako odkaz na osobu, která je 

k prvně uvedené Společnosti v postavení: (a) ovládané osoby, (b) ovládající osoby, (c) 
osoby, která má S prvně uvedenou společností Společnou ovládající osobu, nebo (d) 
osoby jinak personálně či kapitálově propojené. 

vı vı 
(b) Nadpisy clanků, částí a příloh slouzı pouze pro usnadnění orientace. 

(c) Přílohy této Dohody tvoří její nedílnou Součást. 
(d) Nevyplývá-li Z kontextu jinak, pojmy definované vtéto Dohodě v množném čísle mají 

shodný význam i v jednotném čísle, a naopak. 
Úplná đøhøfln 
Tato Dohoda představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaném a 
všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují 
za důležité pro platnost a závaznost této Dohody. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, 
zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Dohodě ani 
projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu S výslovnými ustanoveními této 
Dohody. 

PŘEDMĚT DOHODY 
(a) Výstavce se ČS zavazuje, že uzavře dodatek č. 2 ke Smlouvě o směnečném programu ve 

znění uvedeném vpříloze č. 3 této Dohody (Dodatek č. 2 ke Smlouvě O směnečném 
programu), Dohodu o poplatcích a Zajišťovací dokumenty, a to vden uzavření této 
Dohody. 

(b) ČS se Výstavci zavazuje, že uzavře dodatek č. 2 ke Smlouvě o směnečném programu ve 
Znění uvedeném V příloze č. 3 této Dohody (Dodatek č. 2 ke Smlouvě O směnečném 
programu), Dohodu O poplatcích a Zajišťovací dokumenty, a to vden uzavření této 
Dohody. 

(c) Výstavce se ČS zavazuje, že uhradí náklady vzniklé změnou amortizačního schématu 
(náklady přerušení) uvedenéh vě O směnečném programu ze dne 10.3.2014 ve 
Znění dodatku č.1, a to ve výši  Kč. Tyto náklady budou uhrazeny na účet číslo 

a to v den uvedený ve výzvě ČS zaslané Výstavci minimálně 10 pracovních 
dní před tímto datem přičemž ČS zašle tuto výzvu Výstavci nejpozději k 16.1.2019. 
Výstavce je povinen udržovat prostředky v Umořovacím fondu minimálně ve výši 
rovnající se těmto nákladům a to do doby úhrady těchto nákladů. Pokud bude porušena 
povinnost dle předchozí _věty, jsou náklady splatné ihned po výzvě ČS. 

(d) Výstavce se ČS zavazuje, že Restrukturalizaci derivátové transakce provede nejpozději do 
Data refinancování. 

(e) Výstavce se ČS zavazuje, že prostředky Z Umořovacího fondu budou použity v souladu S 
přílohou č. 5 (Použití prostředků Z Umořovacího fondu). 

(f) ČS se Výstavci zavazuje, že bude S Výstavcem (a/nebo subjekty ovládanými Výstavcem) 
uzavírat každý kalendářní rok po dobu trvání Směnečného programu a Nového 
Směnečného programu příslušnou dokumentaci zajišťující poskytnutí sponzoringu, a to ve 
formě darovací smlouvy, Sponzoringové Smlouvy či Smlouvy O reklamě, vždy V souladu S 
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irıtemími pravidly ČS tak, aby do dne konečné splatnosti Nového měnečného programu 
CS poskytla Výstavci sponzorské dary až do výše

NÁKLADY A VÝDAJE 
Transakční náklady 
Výstavce na žádost ČS vždy do 10 (deseti) Obchodních dnů od obdržení takové žádosti uhradí 
ČS všechny účelně vynaložené a řádně doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního 
Zastoupení a nákladů na vyhotovení znaleckých posudků), spolu S příslušnou DPH, které ČS 
vynaložila v Souvislosti S dojednáváním, vypracováním a podpisem této Dohody a realizací 
transakcí zamýšlených touto Dohodou. 
Náklady na uzavírání dodatků 
Požaduje-li Výstavce jakýkoliv souhlas podle této Dohody, změnu této Dohody a/nebo vzdání 
se práv nebo prominutí povinností Z této Dohody, Výstavce uhradí ČS na její žádost veškeré 
účelně vynaložené a řádně doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního Zastoupení) 
spolu S příslušnou DPH, které ČS vynaložila v souvislosti S odpovědí na takovou žádost a s 

vf jejím prıpadným splněním. 

Náklady na ochranu a vymáhání práv 
Na žádost ČS bude Výstavce hradit všechny účelně vynaložené a řádně doložené náklady a 
výdaje (včetně nákladů právního zastoupení)ˇ spolu S příslušnou DPH, které vzniknou V 
souvislosti S ochraızou a/nebo vymáháním práv CS vyplývajících Z této Dohody. 
Jiné náklady 
Výstavce uhradí veškeré ucelně vynaložené a radně doložené registrační a jiné poplatky spojené 
S touto Dohodou nebo jakýmkoli rozsudkem nebo rozhodnutím vydaným v kterékoli době v 
souvislosti S ní a na vyžádání ČS, a bude ČS poskytovat náhrady za veškeré účelně vynaložené 
a řádně doložené finanční závazky, náklady, nároky a výdaje vyplývající Z neplacení nebo 
prodlení S placením těchto poplatků. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 
Úroky Z prodlení 
(a) Pokud některá částka, kterou má Výstavce uhradit v souvislosti s touto Dohodou, nebude 

uhrazena ke dni její splatnosti v souladu S touto Dohodou nebo pokud některá částka, 
kterou má Výstavce uhradit podle rozhodnutí soudu v souvislosti S touto Dohodou, nebude 
uhrazena ke dni uvedenému V takovém rozhodnutí (dále společně jen „Neuhrazená 
částka“), pak období Začínající uvedeným dnem splatnosti, popřípadě dnem právní moci 
takového rozhodnutí, a končící dnem, k němuž je splněna povinnost 'Výstavce uhradit 
takovou Neuhrazenou částku, bude rozděleno do několika po sobě jdoucích období, Z nichž 
každé (kromě prvního) bude začínat dnem bezprostředně následujícím po posledním dni 
období předcházejícího a délka každého Z nich bude stanovena ČS (není-li stanoveno jinak 
V tomto článku 4.1). 

(b) Během každého období uvedeného vpísmenu (a) tohoto 4.1 bude taková Neuhrazená 
částka úročena sazbou 6% per annum. 

vı ıvı 
(c) Úroky Z prodlení podle tohoto clanku 4.1 Z Neuhrazene castky se stanou splatnými a budou 

uhrazeny Výstavcem na konci období, pro které jsou vypočteny, nebo k jiným datům, které 
CS sdělí Výstavci písemným oznámením. 

Smluvní pokuta 
(a) Pokud Výstavce poruší jakoukoli podstatnou povinnost (jinou než zaplacení peněžitého 

dluhu) podle této Dohody a pokud nedojde k nápravě v přiměřené lhůtě po upozomění ze 
strany CS, je CS po Výstavci oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 
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Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě ČS Výstavci k jejímu 
zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet CS uvedený v takové výzvě. 

vz 
(b) Zaplacení smluvní pokuty v prıpadě porušení jedné povinnosti podle této Dohody se 

nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti 
nebo při porušení jiné povinnosti podle této Dohody. Zaplacením Smluvní pokuty nezaniká 
povinnost Strany povinné splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou. Odstoupení od této 
Dohody, existence okolností Vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Výstavce 
nezpůsobují Zánik práva ČS na zaplacení smluvní pokuty. 

(c) Uhrazeníˇ smluvní pokuty se nedotýká práva ČS' na náhradu škody v plné výši, která 
vznikne CS v důsledku porušení této Dohody Výstavcem. 

PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ 
.ıv vv

1 (a) Výstavce činí ČS prohlaseni a ujistení uvedená Vtomto Č ánku ke dni podpisu této 
Dohody. 

(b) Výstavce bere na vědorm, ze ČS uzavıra tuto Dohodu S důvěrou V tato prohlaseni a ujistení. 
Status a oprávnění 

Výstavce je veřejnoprávní korporací existující V souladu s právními předpisy České republiky a 
může činit veškerá právní jednání, zejména k uzavření Dokumentace programu, které je stranou, 
a učinění všech právních jednání požadovaných pro platné uzavření Dokumentace programu, 
které je stranou, a k plnění všech dluhů a povinností vyplývajících Z Dokumentace programu. 
Právní závazııost 
Dluhy a povinnosti, které Výstavce přijímá podle této Dohody, jsou platné a účinné a 
vymahatehıé vůči Výstavci v souladu s podmínkami stanovenými V této dohodě. 
Žádný konflikt s jinými povinnostmi 
Uzavření Dokumentace programu, výkon práv a plnění povinností Výstavce vyplývajících 
z Dokumentace programu ani realizace transakcí předvídaných v Dokumentaci programu není a 
nebude: 

(a) v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Výstavce smluvní stranou ani jiným 
dokumentem, které jsou pro Výstavce závazné; 

(b) v rozporu S vnitřními předpisy Výstavce; 

(c) v rozporu s rozhodnutími, pokyny nebo jakýnıikoli pro Výstavce závaznými instrukcemi 
jiné osoby; ani 

(d) v rozporu S platnými právními předpisy (zej ména takovými právními předpisy upravuj ícími 
oblast hospodaření Výstavce, rozpočtovou odpovědnost Výstavce, apod.) nebo 
individuálními správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných 
orgánů, které jsou pro Výstavce závazné. 

EQ‹ N\ Q-ı ná porušení 
vı Výstavce neporušuje zadnou povinnost uloženou mu právním předpisem nebo rozhodnutím 

soudního, správního či obdobného orgánu. 
Vyloučení odpočtů a srážek 

vv Výstavce není povinen odvádět Z plateb uskutecnovaných podle této dohody ve prospěch ČS 
žádné odpočty ani srážky Z titulu daně. 

Vyloučení imuııity 
Výstavce není v jakémkoli řízení V souvislosti s Dokumentací program oprávněn žádat pro sebe 
nebo svůj majetek vynětí Z takového řízení, z výkonu rozhodnutí nebo obdobného řízení 
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5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

6. 

vedeného proti němu. 

Žádné poplatky; splnění oznamovací povinnosti 

(b) Výstavce před podpisem Dokıımentace programu splnil všechny oznamovací povinnosti 
uložené právními předpisy Ceské republiky. 

Úplnost sdělených informací 
Všechny informace předané ČS Výstavcem nebo jeho poradci byly k datu jejich předání 
pravdivé, úplné a Správné. 

Rovnocenné postavení pohledávek 
1 

ıı ıv Dluhy a povinnosti Výstavce vyp ývajıcı Z Dokumentace programu, jejız je Výstavce Smluvní 
stranou, mají a budou mít přinejmenším rovnocenné postavení (pari passu) s nepodmíněnými 
nezajištěnými dluhy a povinnostmi vůči všem jejich dalším věřitelům, S výjimkou těch dluhů a 
povinností, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí nebo 
exekuci. 

Žádné nedoplatky 
Výstavce nemá žádné nedoplatky či splatné dluhy nebo povinnosti ve vztahu kdaním, 
veřejnému zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a státní politice zaměstnanosti či 
jakýmkoli jiným obdobným odvodovým povinnostem. 
Žádné řízení a soudní spory 

V/ Ve vztahu k Výstavci nebylo zahájeno a neprobíhá jakékoliv soudní, rozhodcı a/nebo správní 
řízení, které by mohlo rnít Podstatný nepříznivý dopad, ani takové řízení nehrozí. 
Souhlasy, Dokumenty k podpisu 
(a) Výstavce splnil všechny podmínky a získal všechny potřebné souhlasy kuzavření 

Dokumentace programu a veškerých dokumentů, které má uzavřít nebo doručit ve smyslu 
této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, jichž je Stranou, a krealizacì transakcí v 
Dokumentaci programu předvídaných; 
Každý zDokumentů kpodpisu předložený ČS před podpisem této Dohody je platný a 
účinný; a kopie těchto dokumentů odpovídají originálům. 

(b) 

Podstatné smluvní vztahy 
Všechny smlouvy uzavřené Výstavcem, které jsou podstatné Z pohledu jeho činnosti, právního 
postavení a finanční pozice, (i) jsou platné, účinné a vymahatelné v souladu S jejich 
podmínkami, a (ii) v důsledku transakce předpokládané na základě Dokumentace programu 
nedojde k jejich ukončení ani jiné změně jejich podmínek, v obou případech ledaže by taková 
skııtečnost nemohla mít Podstatný nepříznivý dopad. 

OBECNÉ POVINNOSTI A DLUHY 
(a) Výstavce se zavazuje zajistit, že úrokové zajištění Dluhopisů, Transakce dle dohody o 

narovnání, Nová derivátová transakce nebo jakákoli jiná hedgingová transakce s ČS bude 
platná (nebude-li nahrazena v souladu S touto Dohodou nebo jinak S předchozím písemným 
souhlasem ČS), stejně tak jako jakákoli dokumentace uzavíraná mezi Stranami. 

ıv ıv 
(b) Za ucelem splnění povinnosti v bodu (a) vyse se Výstavce zejména zavazuje, že jakékoli 
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protiprávní, neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí (za součinnosti ČS) začleněním jiného ustanovení formou dodatku, novace, 
narovnání nebo jinak takovým ustanovením, které nejlépe povede k dosažení původního 
Obchodního záměru Stran. 

ZÁVAZNOST A POVAHA DOHODY 
(a) Tato Dohoda je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky. 
(b) Tato Dohoda je Dokumentací programu dle Smlouvy o Směneěném programu 2017. 

ZMĚNY ČS 
Postoupení práv ČS 
Za podmínek uvedených v tomto Článku 8 může ČS kdykoli V plném rozsahu nebo zčásti 
postoupit svá práva vyplývající Z této Dohody nebo tuto Dohodu na jinou osobu (dále jen 
„Nový věřitel“), a to: 
(a) S předchozím písemným souhlasem Výstavce (který nebude bezdůvodně odepřen) na 

jakoukoli banku nebo finanční instituci, přičemž platí, že pokud Výstavce nesdělí CS svůj 
nesouhlas do 10 (deseti) Obchodních dnů od doručení příslušné žádosti CS, souhlasí s 
takovým postoupením; nebo 

(b) bez souhlasu Výstavce 

(i) na osobu sprızněnou S ČS; nebo 

(ii) na banku nebo jinou finanční instituci licencovanou vněkterém Z členských států 
Evropské unie. 

Postoupení smlouvy 
Pro případ postoupení (převodu) této Dohody si Strany ujednaly,. že Výstavce nemůže 
odmítnout osvobození CS za žádných okolností.

V Zajišteııí na právech ČS - 

(a) ČS je oprávněna, bez konzultace S Výstavcem a bez souhlasu Výstavce a v plném rozsahu 
nebo zčásti, kdykoliv postoupit, zastavit nebo jinak poskytnout jako Zajištění svá práva 
vyplývající Z této Dohody k zajištění dluhů CS. 

(b) Zřízení Zajištění podle písmene (a) tohoto Článku 8.3: 

(i) nezprostí ČS jakýchkoliv jeho povinností podle této Dohody; 
(ii) nenahradí ČS této Dohody osobou oprávněnou Z takového Zajištění; a 

(iii) nebude mít za následek vznik jakékoliv platební povinnosti nebo jiné povinnosti 
Výstavce, které neexistovaly ve vztahu k CS. 

ZMĚNY VÝSTAVCE ' 

Výstavce není bez předchozího písemného souhlasu ČS oprávněn postoupit nebo převést žádné 
ze Svých práv či dluhů vyplývajících Z této Dohody. 

ZAPOČTENÍ 
Smluvní zápočet 
VýStavcˇe zmocňuje ČS, aby použila případný kreditní zůstatek, který má Výstavce na jakémkoli 
účtu u CS, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou CS dluží podle této 
Dohody nebo v jakékoli souvislosti s touto Dohodou. 
Nezávaznost zápočtu 
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11. 

12. 

12.1 

12.2 

ČS není povinna vykonat právo podle Článku 10.1 (Smluvní Zápočet). 

DŮVÉRNÉ INFORMACE 
vı ČS je oprávněna Zprıstupnit, v rozsahu, v jakém je povinen tak učinit nebo v jakém to považuje 

za vhodné, Důvěrné informace: 

(a) 

(b) 

(0) 

(d) 

(6) 

(f) 

(g) 

Za účely a za podmínek stanovených Zákonem o bankách nebo jiným právním předpisem; 
vz jakékoliv Sprızněné osobě; 

odborným poradcům; 
ıı v souvislosti S postoupením (nebo potenciálním postoupením) svých práv vyplývajıcıch Z 

této Dohody; 
V souvislosti S participací (nebo potenciální participací) ve vztahu ktéto Dohodě nebo 
Výstavci nebo jakoukoliv jinou transakcí (nebo potenciální transakcí), na základě které 
mají být uskutečňovány platby ve vztahu k této Dohodě nebo Výstavci; 
v souvislosti se zřízením Zajištění podle Článku 8.3 (Zajištění na právech ČS); nebo 
S předchozím písemným souhlasem Výstavce, 

ˇ' d ˇ' D h v pripadech uvedených pod písmeny (c), (d) a (e) pouze poku je prıjemce ůvěmýc informací 
vázán povinností rnlčenlivosti na základě právního předpisu nebo smluvního ujednání. 

DORUČOVÁNÍ 
Písemná Sděleııí 
Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle této Dohody, bude v písemné 
formě, není-li stanoveno jinak, zasláno dopisem nebo faxem nebo bude zasláno elektronickou 
poštou. 

Doručování 

(H) 

(b) 

(0) 

Jakékoliv sdělení nebo dokumenty, které má jedna osoba doručit podle této Dohody jiné 
osobě, budou (pokud tato jiná osoba nesdělila této osobě jinou adresu oznámením S 
předstihem 15 (patnácti) Obchodních dnů) doručeny této druhé osobě na adresu uvedenou 
V článku (c) níže. 

Takové sdělení nebo dokumenty budou považovány za doručené až v okamžiku jejich 
doručení (v případě zaslání faxem nebo elektronickou poštou) nebo doručení na 
stanovenou adresu a jejich převzetí (v případě Zaslání dopisem), a to v každém případě za 
předpoldadu, že je na nich výslovně uvedeno, že jsou určeny oddělení nebo k rukám 
pracovníka uvedeného v článku (c) níže 
Adresy pro doručování podle této Dohody a jsou následující: 
(i) v případě Výstavce: 

Statutární město Liberec 

 

(ii) v případě ČS; 

Česká spořitelna, a.s. 
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12.3 

13. 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

Změna kontaktııích údajů 
Kterákoliv ze Stran je oprávněná Změnit své kontaktní údaje uvedené v článku 12.2(c) za 
předpokladu, že se kontaktní adresa nachází ve Stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je 
na dané adrese k Zastižení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznárnit druhé Straně 
prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem a doručeným 
doporučenou poštou V souladu S tímto článkem 12.3 (ve znění případných pozdějších změn). Po 
obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaje odpovídajícím způsobem 
upraveny. 

RŮZNÉ 
Opravné prostředky a vzdání se práv 
Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků podle této Dohody ze 
Strany ČS nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo 
částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli 
další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného 
prostředku. Práva a opravné prostředky upravené vtéto Dohodě lze uplatnit souběžně a 
nevylučují žádná práva a opravné prosűedky upravené právními předpisy. 
Částečná neplatnost 

(a) Pokud některé ustanovení této Dohody je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, 
neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, 
nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Dohody, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámci práva jakékoli jiného 
právního řádu. 

(b) Strany se Zavazují takové protiprávní, neplatné, zdánlivé nebo nevymahatehıé ustanovení 
bez zbytečného odkladu nahradit zaěleněním jiného ustanovení formou dodatku ktéto 
Dohodě, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran. 

Vztah k Občanskému zákom'ku 
(a) Závazkové vztahy z této Dohody se řídí Občanským zákoníkem. 
(b) Ustanovení § 1769 věta první, § 1799, § 1800, § 1930 odst. 2, § 1932, § 1933, § 1980, § 

1999, § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku se na tuto Dohodu nepoužijí. 
Výpověď nebo odstoupení 
(a) Výstavce je oprávněn odstoupit od této Dohody, nebo tuto Dohodu vypovědět, pouze 

tehdy, jestliže v rozporu S touto Dohodou ČS neuzavře Smlouvu O směnečném programu 
2017 a Zajišťovací dokumenty a Novou derivátovou transakci. Pouze takové porušení této 
Dohody ze Strany ČS se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. (1) Občanského zákoníku 
považovat za podstatné. 

S výjimkou uvedenou v písmeni (a) tohoto Článku 13.4 není Výstavce oprávněn od této 
Dohody odstoupit nebo tuto Dohodu vypovědět. 

(b) 

ČS je oprávněna odstoupit od této Dohody, nebo tuto Dohodu vypovědět, pouze tehdy, 
jestliže v rozporu S touto Dohodou Výstavce neuzavře Smloum o směnečném programu 
2017, Zajišťovací dokumenty a Novou derivátovou transakci. Pouze takové porušení této 
Dohody Ze Strany Výstavce se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. (1) Občanského 
zákoníku považovat za podstatné. 

(C) 

S výjimkou uvedenou v písmeni (c) tohoto Článku 13.4 není ČS oprávněna od této Dohody 
odstoupit nebo tuto Dohodu vypovědět. 

(d) 

Trvání Dohody 
ıv 

(a) Tato Dohoda je uzavřena a nabývá ucinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami. Strany 
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berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Výstavce se zavazuje takové zveřejnění 
zajistit nejpozději v den následující po dni uzavření této Dohody. Strany dále berou na 
vědomí, že jsou povinny označit údaje v této Dohodě, které jsou chráněny zvláštními 
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atd.) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Strana, která Dohodu zveřejní, za Zveřej nění neoznačených 
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Tato Dohoda nabývá účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Strany berou na vědomí, že plnění podle této Dohody 
poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila 
před účinností této Dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění 
bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho 
přijetí. 

(b) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na 
ustanovení Článků 1 (Definice a výklad), 2 (Předmět dohody), 3 (Náklady a výdaje), 4 
(Úroky Z prodlení a Smluvní pokuta) a 16 (Právo a jurisdikce), jež zůstanou platné a účinné 
i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy. 

13.6 Další ujednání Stran 

Strany se dohodly, že 

(a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této 
Dohody; 

(b) jakákoli odpověd' S dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této 
Dohody, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Dohodě; 

(c) Výstavce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; 
(d) připouští-li vtéto Dohodě použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži 

toho, kdo výrazu použil jako první; 

(e) obecné ani Zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která 
nemají donucující charakter; 

(f) Výstavce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Dohodou 
postupem die § 2000 Občanského zákoníku; 

(g) tato Dohoda a ostatní Dokumentace programu a jiná V této Dohodě uvedená právní jednání 
nej sou Smlouvami na sobě závislými; a každá Z nich se posuzuje Samostatně. 

14. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA 
14.1 Požadované souhlasy 

(a) Jakýkoliv souhlas vyžadovaný podle toto Dohody, změna ustanovení této Dohody a/nebo 
vzdání se práv nebo prominutí povinností z této Dohody jsou přípustné pouze se souhlasem 
Stran a jakákoli takovýto Souhlas, změna, vzdání a/nebo prominutí je závazné pro obě 
Strany. 

(b) Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, musí být jakýkoliv souhlas vyžadovaný podle 
této Dohody, Změna této Dohody a/nebo vzdání se práv nebo prominutí povinností z této 
Dohody provedeny písemně. 
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15. 

16. 

16.1 

16.2 

17. 

STEJNOPISY 
Tato Dohoda je uzavřena písemně, ve formě listiny, ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce. 
Každá Ze Stran obdrží 1 (jeden) Stejnopis. Strany výslovně Sjednávají, že tuto Dohodu lze měnit 
či rušit pouze písemně, a to formou listinného, Vzestupně číslovaného dodatku 

PRÁVO A JURISDIKCE 
Rozhodııé právo 
Tato Dohoda (včetně mimosmluvních Závazkových-vztahů vzniklých v souvislosti S ní) a její 
výklad se řídí právem Ceské republiky. 
Řešení sporů 

Veškeré spory vzniklé Z této Dohody nebo v souvislosti S ní (včetně sporů týkajících se mimo 
smluvních Závazkových vztahů vzniklých V souvislosti S ní a sporů týkajících se její existence, 
platnosti či ukončení) budou rozhodovány příslušnými soudy Ceské republiky. Místně 
příslušným soudem je Obvodní Soud pro Prahu 1, ledaže právní předpis stanoví věcnou 
příslušnost jiného soudu Ceské republiky. 

DOLOŽKA PLATNo§TI PR_ÁVNÍHo ÚIŠONU QLı‹; § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O 
OBCÍCH (OBECNÍ ZRÍZENI), V PLATNEM ZNENI 
(a) Rada Výstavce rozhodla o schválení této dohody a dalsich Souvisejıcıch 

dokumentů usnesením číslo 940/2017 ze dne 19.9.2017; 

(b) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o schválení této dohody a dalších souvisejících 
dokumentů usnesením číslo 242/2017 ze dne 21.9.2017. 

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNÉ PRÁZDNÝ] 
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NA DŮKAZ TOHO připojuji oprávnění Zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě Své 
vlastnoıfuční podpisy. 

Statutární město Liberec 

Funkce: primátor Statutárního města Liberec 

Če

Jmé

Funkce: na Z adě pověření Funkce: na základě pověření 
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Příloha č. 1 
Dohoda 0 narovnání 
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DOHODA 0 NAROVNÁNÍ 
TATO DOHODA O NAROVNÁNÍ BYLA UZAVŘENA MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Česká spořitelna, a.s. 
Praha 4, Oıhxzøhıøva 1929/62, PSČ 140 00 
IČ; 45 24 47 '82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
(dále jen ,,Banka”)

a 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/ł, Liberec - Liberec I- Staré město, PSČ 460 0] 
IČ: 002 62 978 
(dále jen „Město“) 

VZHLEDEM K TOMU, żıšz 
Banka a Město se dohodly na spolupráci při restrukturalizaci závazků Města, k němuž 
došlo prostřednictvím emise komunálních dluhopisů a dalších smluv a postupů 
dohodnutých mezi Městem a Bankou, přičemž příslušné základní smluvní a jiné 
dokumenty byly schváleny na 6. zasedání zastupitelstva Města dne 24.6.2610; 

Město vsouvislosti Srestrukturalizací závazků popsanou vbođě (A) výše potřebuje 
eliminovat riziko pohyblivých úrokových sazeb a vzhledem kdlouhodobému charakteru 
dluhopisového programu je nezbytné, aby mělo sjednáno patřičné úrokové zajištıărıí, 
přičemž ztohoto důvodu Banka a Město sjednaly dne 9.7.2010 Transakci - Úrokový 
swap S referenčním číslem FR 178438 (dále jen „Původní transakce“), jejíž konfirmace 
tvoří přílohu č. 1 této dohody, a dne 19.7.2010 uzavřely Rámcovou smlouvu o 
obchodování na finančním trhu (dále jen „Rámcová smlouva“), která tvoří přílohu č. 2 
této dohody; 

Město má zájem na tom, aby i nadále bylo won úrokového swapu sloužicího jako 
zajištění ůrokového rizika, jemuž je Město dlouhodobě vystaveno, požaduje však změnu 
parametrů Původní transakce tak, aby lépe odpovídaly současné hospodářské situaci 
Města, přičemž Banka je vtomto ohledu připravena vyhovět a sjednat nový úrokový 
swap, který by reflektoval hodnotu Původní transakce i požadavky Města, a Město 
s takovým postupem souhlasí; 

Město vyjádřilo v rámci různých jednání názor, že Původní transakce může být neplatná 
zdůvodu nedostatku schválení příslušným orgánem Města, zatímco Banka je 
přesvëdčena o tom, že Původní transakce platná je, přičemž tedy práva a povinnosti 
vyplývající zPı'ıvodní transakce jsou mezi smluvními stranami pochybné, avšak tato 
pochybnost se netýká Rámcové smlouvy, kterou považují za řádně uzavřenou a 
schválenou obě strany; 

smluvní strany shodně konstatují, že mají zájem prostřednictvím této dohody nahradit 
veškerá práva a povinnosti vyplývající Z Původní transakce nebo vmiklé v souvislosti 
S Původní transakcí novou transakcí, resp. novými právy a povínnostmi Sjednanými v této 
dohodě tak, aby zabránily veškerým vzájemným sporům týkajícím se Původní transakce a 
nároků či práv vzniklých na základě Původní transakce nebo v souvislosti S ní a současně 
pro budoucnost sjednaly oboustranně akceptované podmínky úrokového swapu;
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(F) smluvní strany mají současně zájem na tom, aby Původní transakce, která v důsledku 
svého ukončení generuje vznik určitých nároků Banky vůči Městu (jak jsou tyto 
podrobněji popsány vdůvodové zprávě předložené zastupitelstvu Města pro účely 
schválení této dohody a které tvoří Přílohu č. 4 této dohody), byla vypořádána tak, že 
předmětné nároky Banky nebudou řešeny samostatně, ale budou zohledněny 
vobchodních podmínkách Nové Transakoe (jak je tato definována vbodě 3.1. této 
dohody), jíž bude v souladu S touto dohodou Původní transakce nahrazena; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM 
I. 

l.l 

1.2 

2. 

2.1 

2.2 

Předmět mırovnám' 

Předmětem této dohody je: 

(a) narovnání a zánik veškerých vzájemných práv a povinností (včetně všech práv a 
nároků jakkoli sporných či poohybných, práv na náhradu škody, práv Z titulu vad, 
odškodnění, regresní plnění, vydání bezdůvodného obohacení, na zaplacení úroků z 
prodlení, smluvních pokut, jakékoli přímé či nepřímé újmy a nákladů 
vynaložených kteroukoli ze smluvních stran v minulosti či v budoucnosti či jiných 
souvisejících nároků), které vznikly nebo mají či mohou vzniknout Městu nebo 
Bance podle Původní transakce; 

(b) narovnání a zánik veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran (včetně 
všech práv a nároků jakkoli spomých či pochybných, práv na náhradu škody, práv 
Z titulu vad, odškodnění, regresní phıění, vydání bezdùvodného obohacení, na 
zaplacení úroků Z prodlení, smluvních pokut, jakékoli přímé či nepřímé újmy a 
nákladů vynaložených kteroukoli ze smluvních stran v minulostí či v budoucnosti 
čijiných souvisejících nároků) vzniklých v jakékoli souvislosti S Původní transakcí 
nebo s jednáním směřujícím ke sjednání Původní transakce či jiným jednáním 
smluvních stran týkajícím se Původní transakce nebo jejich podmínek. 

(Všechna práva a povinnosti uvedené V bodě (a) a (b) tohoto článku dále jen “Práva a 
povinnosti ı Původní traıısakce”.) 

Předmětem této dohody dále je nahrazeni Pıáv a povinností Z Původní transakce novými 
právy a povinnostıni vyplývajícími z této dohody. 

Narovnám' a zánik Práv a povinností Z Půvadııítransakce 

Smluvní strany se dohodly, že veškerá Práva a povinnosti Z Původní transakce zanikají na 
základě této dohody ke dni účinností této dohody a nahrazují se právy a povinnostmi 
uvedenými v čl. 3 a 4 této dohody, resp. právy a povinnostmì na základě těchto článků 
založenými. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že v důsledku uzavření této dohody, nebudou 
mít- vyjma práv a povinností uvedených v čl. 3 a 4 této dohody resp. práv a povinností 
na základě těchto článků založených - vůči sobě žádná práva ani povinností vzniklé 
v souvislosti S Původní transakcí.
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Nová práva a povinnosti 

S odkazem na zánik Práv a povinností Z Původní transakce podle ěl. 1 a 2 výše smluvní 
strany tímto sjednávají nový strukturovaný úrokový swap (dále jen „Nová Transakce“), 
jehož podmínkyjsou uvedeny v příloze ě. 3 této dohody. 

Práva a povinnosti ZNové Transakce se řídí tímto čl. 3, přílohou č. 3 této dohody a 
Rámcovou smlouvou. Pojmy uvedené velkými písmeny, které nejsou zvláště definovány 
vtéto dohodě, mají stejný význam jako víłámcové smlouvě. Nová Transakce je 
Transakcí (ve smyslu Rámcové smlouvy) a příloha č. 3 této dohody nahrazuje 
Konfirmaci (ve smyslu Rámcové smlouvy), na kterou se hledí, že byla řádně doručena 
Městu k datu účinnosti této dohody. 

Smluvní strany se zavazují, že po podpisu této dohody nebudou vůči sobě činit žádné 
kroky směřující k uplatňování a vymáhání jakýchkoliv práv či nároků týkajících se Práv a 
povinností Z Původní transakce ani Stěmito právy jakkoli disponovat, neboť tato práva 
v důsledku uzavření této dohody zanikají, ani se nebudou dovolávat nebo namítat 
neplatnost Původní transakce. 

Smluvní strany prohlašují, že kdatu úéituıostí této dohody ncpodaly žádný návrh na 
zahájení Soudního řízení nebo podobný návrh, jehož předmět by souvisel sPůvodni 
transakcí, ani nepostoupily, nezatížily ani jinak nedisponovaly právy či povínnostmi 
jakkoli souvisejícími S Původní transakcí. Obě smluvní strany se zavazují uhradit druhé 
smluvní straně jakoukoli újmu a veškeré náklady, která by jí vznikly vsouvislosti 
S jakýmkoli soudním nebo podobným řízení souvisejícím s Původní transakcí či 
v Souvislosti S uplatněním práv souvisejících S Původní transakcí třetí osobou. 

Závěrečná ustanovenı' 

Tato dohoda nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 

(a) Příloha č. 1 - kopie Konfinnaee Transakee - Úrokový swap, ref. č. FR 178438 ze 
dne l4.7.20l0; 

(b) Příloha ě. 2 - kopie Rámcové smlouvy O obchodování na finančním trhu ze 
dne 19.7.2010; 

(c) Příloha č. 3 - Podmínky Nové Transakce; 

(d) Příloha č. 4 - Důvodová zpráva ke schválení dohody O narovnání mezi městem 
Liberec a Českou spořiteínou, as. pro účely rozhodování zastupitelstva města 
Liberec na zasedání konaném dne Dfl!!I!'!!Í.I'!'!=..?!ť.ÍfĂ'. ŽLUJLJ. 

Je-li některé zustanovení této dohody neplatné nebo nevynutitehıé či stane-li se' takovým 
v budoucnu, je či bude neplatné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost a 
vynutitelnost ustanovení ostatních zůstane nedotěena, pokud zpovahy, obsahu nebo 
zokolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze 
oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Strany se vadné ustanovení pokusí bez 
zbytečného odkladu nahradit ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

3
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Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. f af:-' Ť 4.4. 

_ 4.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními Rámcové Smlouvy. 
4.6. Tato dohoda může být měněna či doplňována výhradně písemným ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami. 

4.7. Tato dohoda (včetně jejich příloh) byla schválena usnesením zastupitelstva Statutámiho města Liberec ze dne 28.11.2013 č. 245/2013. 

Datum: 19.12.2013 Datum: 19.12.2013 

Česká spořitelna, Statutární město Liberec 

„ Jméno a Príjmení: Jm
Funkce: Ředit un

Jméno a příjme
Funkce: Reditel Odboru Obchody Treasury a 

Strukturované produkty pro firemní klientelu
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Příloha č. 1 

dohody 0 narovnání uzavřené me 
Českou spořitelnoıı, a.s. a Statutărııím městem Liberec 

KOPIE KONFIRMACE TRANSAKCE _ ÚROKOVÝ swAı=, REF. Č. FR178438 ZE DNE 
14.7.2010 
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fimmlskmymmmdyfiwmwvätewımımèmiadnwmmùsflwmmëáemtıumvmñàımmwsmmw 
nohdıodmfininaůımñııimkhuíđñlıłaıfiınlmıvajaatákľalêvzomvàflkrıméoobclıødováııłnafiııančııím 
&hu,hwwvwıhČembıhmlmdmamzäm&mmmmbmWHhwmàEwqđmubaImmbđuuł(dà‰]flı 
.Womvàmımu1ab8lak0ıýıflmimm,mklflšwıumkımłwmydđnmw.PomwmiSMwwahb 
Kmfiımwämmučsusmbmıhłvkommmnaànbunwdmıphwłammhďflflnumhommawmmmi 
mmmtfmmafloflmigäušäébľmmfimypgıgnmmçřgäšęmmvmmmmkäımmw usłaımen 'Smluuvfałmanuven fimıanąbudw Iıılaıımn Irrnıne.PıirnyvmO Ihned 
fiııak nadaflmvanehmwmlłvýmannlfiäzeıxýžünwànbuvı 
Sıntımıısłran 

uä„fadmuđzüdombymłwdeúüınâuuflmn&mmn.mdmımıñäsflP0únùnkTfmmi:m, auflnpodflıłnăumdıııýđı 
v:äK0nfině§ıęnltakèp0ı±uhıkyuvedanév0hauıýdı usłamvenìchťmrováıııhuvyadäe 

mmwmlümümmmvqwvñbňmmmhakflfleàwmúwwmüvýüwnflflümýàìwwum fllflüwë. 
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Vpñpadâ.hđDfl(3)măslđMeÚbMiWıMäbTMmkm(0&hm0bdımflı}l!dWıI1ü‰M&flmm.h$ùmıA 
mMwfimMbTMHfidPNđñM$üflHfi[H§hhMIámní0j3IhNBďüflňmflWňmI&'anăB(đáb 

ñrnlđflflnüe Vüłlłámafll miłiıuřáđflămüłülıůmłlllıılbýłäfiflflbınođiltłmpfflđüıä 
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SPOŘı?EuzıA 

Kvnkrétfll P0đmI“R›' Tffiflflflw - flwlđvfwflfií firülwvý wap - uzavřená nıazisızanøfl An stanou B :sw násıeđufını: 
1, Zâkładııí Iıshınøvmł 

Česká spoñůalna a.s. 

Statutární măsıo Uberıc 

FR 178433 

09.07›2010 

16.07.2010 

wım A: 
Słmna B: 

Rıfarence øbchađuž 

Datum obchodu ť 

Datumulwnéanlz 16.07.2025 

. 16. ñamn ""”°°"""'”"°°' 
1a.ıflnınn2nı1 

16. ñıwarıfln 2011 
16. leden 2012 

i6. červenec 2012 
18. Iaden 20“l3 

16. üefvanen2013 
Vılřflbhečälž 

CDK 

Vh.Pfl30|'ač.1 

ıc2010 

Nnrıılııăłnl ëâıtkı: 

Him: 

Amorłlnñni schéma: 

Pøčăłıůni đahım Doby lııhıuiıce : 

Knıııčııú datum Doby hlluılacez 

Dıłuıı flmnênl Pvhyblivâ Iazby: 

Datum vypufádáıđ: 

Pohyblìvá ıızbaı 

ůrnkøvá házflz 

Pbkud Is Pohyblivé Baba nlfilni 3 ŤŤ'xä'f'nn?`.'„°°ą”"n;'*øè'§'Ízì?'i.„É'â** 
Polıuđle nfllıybfiıri ııflıa Platná 
pnrøımnhırunhvhıııuıını nıžšı 
nøhn nvnı 5,20% 

OZKWPRIBOR 

M0580 

Kplfléniflfiđůdıézí 

Iůwıfiflıııaıflflñ 2 

16. ladan 2011 
ífi. čflrvenac 2011 
16. leden 2012 
16. üeıvenęø 2012 
16. lflđaa 2013 
ii červenec 2013 
16. hđan 2014 

den0ZI1fl!firıýVFfl!ˇñ1eć.1ia|to$ünDıla 

đ8n02IıBëBıı$fvPři|0më.1jahDEI|dD8Í& 

đafi0ImăenývPi'íbZIň.1i8k9FbdngĎü!e 

đ6n02flBůen§'VPñkınü.1]ıhoPaynnfil0Ble 

{pøhyhsvasazhø~5.2fl) x Nnııvumeávún x üroıťnvábm
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.f a Pro Doby kalkulace. 

řłonıłnälnl ñdıetltı: 

Illinı: 

16. leden 2014 
18. ñenıenec2014 

16. leden 2015 
16. hnıenacìłlifi 

16. leden 2018 
16. červenec 2116 

1a leden 2017 
16. červenec 2017 

16. leden 2018 
18. ăe:veııeı:2018 

16. leden 2019 
16. ůenvenec 2019 

1& leden 2020 
16. ůervenecżflżü 

16. leden2021 
16. čmreneı: M21 

16. łedenimż 
16. ěenıenec 2022 

16. leden Hm 
16. ñarvenec Z123 

16. leden 2024 
16. ñeıvenecìlm 

15. leden 2025 

V12 Pfllnhe č.2 

CZK 

16. červeneclflfl 
16. leden 23115 
1B.šenıene:2015 
18. leden 2016 
16. červenec 2016 
1a leden 2017 
16. üeuenec2017 
16. leden 2018 
18. ćervenec2018 
16. leden 2019 
16. ůetvenen 2019 
16. leden 2020 
16. ñeıverıed 2020 
15. leden2fl21 
16. ñewenec 2021 
16. leden BBB 
1d. ůenıenecìůżż 
16.leden 2023 
18. êeıveneı:2B23 
16. leden 2024 
16. 6eNenec2024 
16. leden 2025 
16. červenec 2025 

:ť 
.X ... __.,-Z Í KAS 
E-›'â`š.z.n.. 

Amorflzıćníıızlıemať VIZ Pfllohe č.2 

Føvnásaıbı 

?lÉtcIPeVn6ñă31lIy: SUMIIB 

Pevná ames; 

Úroková bm: 
Poñżlıñnl Ilıùım Delıy lıallnıladı: 

Konečné dıtııınlloby lııllııılflde: 

Datum odeniııi Pohylallvú sazby: 

Dałıınıvypdřidüıl: 

Awaeo 

ćflnøzııfleenyvømøzøezıflınøsıflżeáıfl 

daıınønflaflnyvrmnčzjflıønenóoznø 

ennnzmèønyvPfl:øzvč.2ıaınøı=høngDnı= 

flønnznflnnývrflınzøčzınızørflynnnıdflıø 

Polıyhllvà eızbı 

Háłceľohyblvůčůsdvă Staneık 

Pflłıybllvi sazba : OZKBM PRlBOR 

ůmhovăbůze: Aelłıalłâfiü 

Počâieënidılumůobykellnılecez danurzııaăenývPlBDıeñ.Z 1511051315610 

Konllıınace GMA 3
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š 5P0ž|'i'H.NA
Ě 

Kùflflčhěđlhimfløhykiflflllfifie: JQHOZMČGIÝVPŤIBIGČŽIBIIOEIIŮĎIÍB 

Dıtımıoüelıěniřøhybiľvěflfilbyı đen0Znaüeı1ývPfl020ů.2]akoFbđııgDalfl 

D:-Iłlłm Typůfidănír 

Ohühůđnl dám 

Knnvınm nbđıođnlho dna: 

Kıllııılañnl Slim: 

Mflıiı za uzmfiení ohcłıøđıı: 

Háıeapréııie: 

Dıtınapfovypořìđánlřrămia: 

Mìnıofáđnê ulwıněøııł Tmsakcm 

Dıhmłüıłı ľfiłllvřêđlıěhn ükoněıniż 

vypořádání při hüıııołiđnâm ukaııñení 
Tıaıısakne: 

2. Bankťmıl 5901005: 

đenoznaüaflýv Přčaıeàż |a|wPayıııenłDah 

zııaıı8rıàdan,kdyma}łIaomarëııłbankyvPraz:eøtavřanopm-hâinè 
obđıodøvàni 

Modıflnnxflnžınáfløúzgınıflen 

Česká spofflma, as. 

i1.000.0W,00 CZK 

SłranıA 
i3.0?.2I1'!0 

I(akfiérmDamnıh`noř‰ıflıoııöenI}ekażflús|raııa0pràm6flamb 
Tıafısahcipředñasııăulmııůiłııałàııimozııâunníołaflıııpfedñasném 
d‹onianIdmł'ıéShaııë(däeían.Omùnaıı!ouùrıofáánèınuIıonèeııI'). 
Omàvnmíonđťmřàđııèmıflmııñanłnmsibýldumňsıwđııhésruıë 
nezpumdšfiđmhýűbdndnidenpřadbahınrıflmđùdııáłıoukonöam. 
vP?1P=đë.że0mênıønıønzIınnra0nèznııınzıiønızımnhflsı“any.płflü 
Om`ıâmenIomknołàùıšnııflıqıüsnI,kıaıiobsdu§eđivñIłIdak|mvystınnI 
flpøıııflnhêcınánıflznnrzúmnráćnèvnııhznıčnnıøhzaıuiıııfljnèđıuın 
vMavanhplSfl0mknıııíOmhm!àdııéınukuı&arđ,|=múvys|avIaSıımA 

16.7.2014. 'ł6.1.20i5, 15.7.2015, 18.1.2016.18.7.2016. 16.1.2017, 
16.7.2017, 18.1.2018, 15.7.2033. 16.1.2019, 16.7.2019. 1fi.1.2W0. 
18.7.2020, 16.1.2021. 16.7.2021. 16.1.2022, 16.7.2022, 16.1.2023. 
16.7.2023.16.1.2024. 18.7.2124, 16.1.2025 

vDIW6.:ıfløj‹ıøızıııflnráúnánnnmmnıuıırnnım,huınflhDøm 
nılmnřàđııàlın tıknnñemıšadınyıšvıäryıiaıızľmısalıcenıłuazany 
pøv1nnø=ıızanıaaıčásflnu(úáınıen,èáıunmhınł:żflnúınnvymvnánn.uflıá 
huaøvypnšınzııúıýınmnhflnıflfflnbyhnflvyvnehnnùma 
závč‹øčnšhnvymvnıánı.puııuđhyunšınıøfl=ıøııpnıı|pnflıøčıánıflns 
Olıecnýcłıııslmęvaııiaflnmıya IaI›:›TraısakoebybyIab`ęıı;š 

Cásunynimnfáflnehøwıøvıxaúsvnnflh 

VämrépłabymfżumbhsümnazHđađělâbTmıdøebudOumo\àdânynanásłedıiic!bflflwm|spo}m1ıtm; 

Bınłmnl spoianl Strany B: 1D896mB00 

KWÉHIGIGJA 4
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ušııwiıšfliıı mi - 
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4. Pmøžıa
_ 

snxı‰uıšıflı‹«‹finnøøøiøPfnnhac„1fleánn§sı3aPrunhøš.2{flvavz±y). 

Vłäwvf fJma=&.kłełàfiöflwieđvlđynłflflhvúmđflflnúuansaımn.
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Příloha č. 2 
dohody 0 narovnání uzavřené mezi 

Českou spořitelnou, a.s. a Statııtárnínı městem Liberec 

KOPIE RÁMCOVÉ sıvıLouvY O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ZE DNE 
19.7.2010
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_. 
Í Česká êpeříżevšˇ-ıa, a.S. 

_; _. _`ˇ“-› Cenłiáia 1' Praze 
1' 

-~› Sâšři - 

ČESKÁ BANIQVNÍ ASSCZAQE 

Na zăklađě vzorové dokumentace publikovıuıê Evropskou bmkovní federací 

RAMCOVÄ SMLOUVA 0 OBCHODOVÄNÍ NA FıNANČN'nvı TRHU 

ze dne ; 'Baťa 

čęxhá zpøf~š‹øınn,n,x„ n STATUTÁRNÍ MĚSTO Lııšıiıımc Pnnhn 4, oıhnnhżøvn 1929/62, PSČ 140 00 nám. Dr. E. Bønøšø 1/1, 460 oı, Lihznø - 
Liberec I-Staré Město 

IČ: 45244782 ıčzoazısz 978 
mpsaııá v obchodním ręjstřiku vedeném zapsaná v živnostenském rejstřflcıı vedeném Městským soudem V Praze, uddíł B, vložka l 17 I Magistrátem města Liberce 
(“Strana A") ("St:ana B")j- 

zw„ÁšTNiUSˇı`Aı~IovENi “ 
-

“ 

1. Druh Sıııloııvy 
Toto smluvrıí ąiednăni ("Zv!ú!tnl uı`tanw8rıì") spolu S øbecnýnıi Iısťanoveıüııu' ('0becnd ıısłanovønfl :jakoukoli níže uveđcnmı přílohou (jednotlivě jako ”Pñ1ołın") tvoří ťıimcmmu smlouvu ("Rđmcm*d .r:ııIamrfl”), na základ! kıené mohou smluvní Strany umvlrat fiııanñni transakce. 

2. Załlınënl dokumentů - 

Nıbledujíci doimmemy vydané ČBA, Hurá byly jednotně vyhoıoveny v ñcskćmjnzycę, se iímm zaëlcñujl do Rámcmıžsmlomgıa tvoří fiıkjcjí Snlıöásl: “
' 

(a) Obecná usłanoımııý vydán! 2009 
(b) năsłıdııjící Přűohaflvj' * 

Prønımz-mfıfl přrłølznózı z 

Derivđtoııé mımnlme, Vydán! 2009 
Doplněk kflevizđıvým Wmdkůn. ıflvđăn|'.2009 

vvnn.;;ún'›øn, vmnf2oo9 
Ý V _ 

lnfo7ı'ımcęVo_ÉkI5dnIch mgiđłagpnposlıyxavànl iııvcstíšníęìı služeb (_Ž'es|:01:_spořiı=Inoıı,7a§. 
7 Ň 

zvııšınıflzınøvnnı-czxızıqnąqınn. n.nnmnv.-„Z009 III2 

„_-
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š
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3. Adresy pro dorııťøvăııí omăıııeııl (článek BH) Dbeenýøłı ıısııımeııl) 
_ 

" 
f Adresy pro doručování oznámen! a jiných sdčłcnš mezi sıniuvnimí stranmni jsou násłedujicí: 

{, 553- _' (I) Pro Stmnu A: 

z; 
_“ Adresa: 

ˇ Česká spořitelna, ms. 
Evropská 17 
PSČ ıóo oo Pflıı-na 

K rukám: V

Telefon č

Pro všıłchny účely 

(2) Pnz sznnn az 

Adresa: 
STAIUTÄRNÍ MĚSTO Lıamšc 
mim. Dr. E. Bcncšc ł/1 
460 -OI Líburu: - Lìbımc I-Słłıtč Mčsłü 

Knnıflánzz

'ręızfnn čfl
Pro všechny üčeły 

4. Røzhnćnć |›fúvø,łøšznixpnza,1nn-inıııønø, vøzhnııëı rxnni (ihınęıfl rim n (1) ohćnúćız nxrflnønøu) 
sønıøvvø se rıáı px-ávnhn ráxıfln Česká xøpnhıiıq. 

Řešení sporů: - 
“ 

- - 

Juıisäikcc: . 

' Soud spaııìfilcovmıý v čl. 1 I 0đSi.2 jc: Mčslıìfiý soud V Plum. 

5. Ostatní ısmnøvęni 

I. Obıcııâ ıısłııuıvııif 

U) 
Ustıınovcn-í článku I(4)(ìii) ve vzıahiı mezi sımnami bude platit. 

(2) -z 

Zásada uvedená v prvni větě článku 3(4) Obecızýck ıı._rIanoveııíse tlmlo rozšíhıjatak, že bude platit i pro: 

ı vzájemné piaıby vn stejné měně vc vzıahu ke všcmłypúm Yřunsalncí; I 

O \rzájcımıá dodání mąicıku, ktarýjc mıvzfiìcın zastupíłclııý a splatný ve vztahu ke všem ıypùm Tmımıkcí. 

(5) 

(Í) Výšc úmkovć pfirăżky uvflđtné V flánìnı 3(5)j& I PYOCBIIÍIII bot! ps. 
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(ii) V dcfinicì pojmu „Mťzibankmmí ıirokavâ .Iasbď se Siova „Czech Ovemight Index Average („CZ!-ì0N'lA“') 
vypuüteflâ ıı zvcřejnêııň Českou národní bıınkou“ mıhmzuji slovy „Prague lmetbank Oñëzcd Rate (,,PRli30R") vypoñlcná 
n zvørfljnênú C`fl.-flznn núvndnı hflnıflnn pm spınınnm I den“. 

(4) 

Cenøızým znìvjem pm stanoven! 7)-:nl Iıodnoty finanërıich ııästrojů jsou datu poskytovaná jako uzavímıá hudnmy 
inľonuaüními agentımmi Realem Bloomberg ıı PLATTS. 
Nqisnu-li zhłchto zdrojů kđispozici ceny, ale pauza pođkladovê iuťnrnuıce nezbytné pro vyąıučteui Tržní Iıødnogı 
finančních năstrąiđ, flbuđc Tršıu' Iıodııam fiııanùıich năsłrojů vypoëıcnıı na základě łčchtu podkladnvých infomımi 
způsobem łıbvykiým pro daný finančııł nástroj. 

(5)' 

Ručiłeł znamená “
“ 

I ve vztahu ke Smınă B:NeupI1:ujcse _ 

Zámku znamená 
_ 

- _ _ 

O ve vztahu ke Słıınă B: Neapliíaıje Sé 

(6) - 

Ustanovení článku 6(ł)(a)(v) bude plałìi pro obě sumy a "|*§›bı-anýmı' rrarısałøenıř' jsou všıchny Tranıakce uuiłcnč 
mezi stranami podle této ábıłoıny. 

-‹7› . , 

Ustanovení ćünku 6[I _)(a)(Yi) bude plati! pro obě strany S následujícími _2mñnımi: 
V prvnim ıı dmhćm Iádkıı ćlıiııtu 6(I)(a)(vi} se slova .Jflkýlmliv Jiný závazek simny' ııahıaząií siuvy ,Jakýkoliv jiný 
závazek strany ťiebo Spřízněné øs0lz››". 

,,.sjøf'ié›nčø›áløxz$óżz“ zzinvnzíxá jnıflønıznıšv nhnhnánı spnıøčnnxı, kıøns jn pflnnn či nqflhnn nvıšflnná sınznnn B. nflnnø či 
nepřímo ovládající Su-ımu B či Společné se Sa-aııcıu B přímo či nrøpflmu avlúdımá stejnou osobou. 
výšflťn-nhøzćčćzııyjz . 

- . 

-- in vzmıin in S‹nšnč Az vyšıı znızxıflıxzjınıøh ćáxčnın 400 nnflšnnú Kč nøhfl êáflııfln vnzøčzønn óız áznninø 
pqìxnn „Pfnhøvá ććzıhz“ včıánıfln ć(n(aXv.i)

_ 

0 v:vflahuk:Su'aněB:l0mìlionñKč 

(8) 

Uslmøveni člàrıku 6(1)(b), druhů vëtıucľnlđfl płatit. 
_ -ø 

(9) 
' '

- 

Plııtnosı článku 6(2)(a)(ii) sa mıăifnjı: i na Přtpndnemažııosıípľnšnfl 

‹10)` 
' ` 

` 
_' 

_ j _ _ 

Tnın Snnınnvø jn ánhøáøn ø ávênčnćnı vynvnúnı flıø zvıášınıhø nnsvnihn zıhđpixfl upnvufinihø pøđniızánı nn 
kflpiıáıøvćxnıxhn. .

- 

un- -` 

"Zák!ı.ıdııı'měna" znnıııznâ korıınu českou (CZK). 
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uz) Čioıo 
Pro účely článku 8(l) bude použito náslodujícich ìšomuniknčııíclı prostředků: dopis, íizx ıı :lelo.ı'onìckàpoSta 

(13) _ Čıúnnin 2{ı1(P;‹_z„9__z_ç_zflz1 

Pfovozovnami mohou býı łıbwni provozovny stran. 

‹14› _ _ _ 

Každá stmnfi doručí V níže uvedených ierıninech năsledujicí dokuınmty: 

Stranu B: - při uzavření Rámcové smłoııııy nebo neprodleně po každé aııšnü sìoıloćnosli v nich uvedených: 
ø szznnxn n iáflnıifiıznøn nznh (zn: zúknnn :L 253/2008 Sb„ ti- jméno n pnìnıøni, nnınć čınıø nnhø 

datum narození, misto narození, pohlaví, ìıvalý nebo jiný pobyt, státní občanshrl, .druh a číslo 
průliızıı uıloiností) ıı talofioniokă spojeni na osoby oprávněné uzovíıatjodnotlivé Troıısaloťo 

‹ı Seıııaırı a ideııtłfilcooa osob (dle zákona č. 253ľ200B Sb.. 15. jméno .a přijmení, ıodnć číslo nebo 
datum mıromnl, misto narození, poblovl. trvalý nebo jiný pobyt, stálo! občanství, druh o číslo 
průkazu totožnosti), ldlelbrückă spojeni n podpisové vzory osob oprávnčoýçh podepìsovaı 
Kołgđrıııace 

- při uzavření Rdıncaııé .ınıľoınyz _ 
_ 

- 

_ _ _ 

ø ıžınzny vynš z nhnıznónżhn njxmıfl nn mši 2 nxčnťnú ıx đnnn flznvrzni Rćnzøønê xnøıøznnz (nhnxf 
obsahovat ůdaje o slıluüiınim orgánu) 

0 Plaıııou společenskou smlouvu, stanovy nebo obdobný dołumcnt 

I Posleđnionđitoıoııı ovëłınoıı roční ùocnıi zťıvčrloı 

us) W 
Strukturovaný úrokový swap 2 9.7.2910, mi ăíslo FR 118438 

(16) 

usıznnvønž čıánızn ıngıojnzhnfln nıniı. _ 

(17) - 

Ustanovení élinku I K3) nabude platil. 

(IB) ‰hođoUuıđiıı! 
rnnnnn.o.›ø ızø nınvını jen v øhzhøflniøh høúinúnh Sunny A. 5. v pønóčıi nž čıvnøız (inne jønzr oın-høánťznfđnv) na 9.00 
ón 31.00 hod. pnozınćııø čnınn v pack flooýjø Ohøhøúzfzøı đnøın) n‹ı9.oo dn 16.00 hnzı „nm-.ćhø hn. 

(19) 

Smluvní struny potvmıjí, be (i) mvcđenljodnouıć evropské měny (eum)_iako zákonné měny v České republice nebo (ii) 
stahovani pevného směnného kıımı mezi CZK o EUR nebo (iii) zánik nebo nahrazení ůmkovè sazby nebo jiného 
zdnflo sıanoveııí ceny pm CZK ncbo ııeııvełejñovúoi nebo noııvădëııí příslušné úrokové saflıy, indexu, okny, suranlıy 
nebo obrazovky dohodnutou informační agcıımrmı (nebo mistupocnı takové agentury) nebude nit za následek změnu 
ktorüıokoli usımıovıni Rámcové :nıłomy nebo ktotđmli 7ì'on.ı`ału:e, oni ıprošıănl zivızku nebo pmıııimıtl nesplnění 
jakékoli povimosfi vypiývıjici zkámoøvć :minn-W nebo kterékoli Ti-omnkce, mi numlołi právo jednostranně změnil 
nebo ukončit Sıułonvıı nebo kıęıuuiaoliv Tmııı-akci, oni samy o sobě nozoioži Přípodpomřem' nebo Dııłnıı olaołnosłf. 
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(20) 

V případů, že Sunny uzavřely smlouvu O słııżbč BUSINESS 24. může Smııı B sjednůvał níže Specìfikovmıê typy 
Traıımkcí také pmsłřcđnícłvim lnlııınctıı (prflstbđrıichňm aplikace BUSINESS 24) :ui podmínek Slmıovcných pro slııflıu 
BUSINESS 24. Prostřednictvím irııemuu mohou býı umvinìııy ııăsleđující typy Transakcí: Devizové spoty, Tennłııovć 
devizové obchody a devizové swapy. V pfipıulë Yřansaløı' uzavľuných pmsıleđnicıvím Imemeıu, nebude Slrııın A msíiıı 
Slané B žádné Koıđıřmuce. Scznam uprňvnčnýcb osob Strany B neplatí pro Tmnvalme uzavřené pmstkdnicwim 
internetu. 

(21) Äe!.k±@Lfla€ıLf - . 
› - - ~

. 

Nnhnfln-11 v Knnfln-nm“ xnznøvflıøjinflk, Knıxvıøčnzın ngznıønv bude Česká ąnnriıflınn, xx 

(22) z.'iøı!š'ıĹe:ı:.‰'ıu! 

Stmna B se seznámila spravìđly Slnıny A pro pıuvádöní pokynů a bez výhrad snimi souhlasí. Stmna B muhlasí 
S pmvâdčnlm Svých pokynů mimo regukıvaný ırlı nebo nmohostranııý obchodni systém. 

(2a)“ Šgfl;_ı;'§@.('n1 ng Qgggg „Q ` 
“ “ 

Na konci člúnku 6(2)(ıı)(iií) Seteñlm nahmmjc Stľcılníkıın a doplňuje se nnvýčlänflk 6(2)(ıı)(iv) ve znění: 
.,(i\*) V hnspodäľské, finmčııi nebo jiné situaci Strany .B dojde k takové zásadu! ntgałìvnl 
:měně oproti stavu, který cxisłovıl li datu ıızavřeni poslední ľìaııfakće, klanů je die odúvodnănıého názoru Suıuıy A 
snhøpnfl pnflflınnxànøyáivnč nvııvni: nøhnpnnflı Sunny D fløfláı xvýnx nšvnzıflúnz z :an Ránøøflvť xznıønvy zıfnhn 
z kterékoliv Tmmııłrx; v takovém pflpıdë bude Strana B Dołcˇanoıı :łmmm n Strma A Nedołčermu :rranou." 
Dále V článku 6{2)(b) se V řádku za slovu „pođ plsmcnnm (a)(ií) nebo (iü)" vkládají slova „nebo {řv)“. 

(24) Šlýnsıilıuirflłżiëm 
Nfl1zønničıáznLvs‹ı›=nflnpıflxnjnnøvyšıánnzı=5{ı×i)vvzxčni=_ ._ 

_' 

_ _ 

„(i) Závazky Strmıy B Z łflcrěkøiív .ůbrìvđlové Iramałare jsou H blıđmı alespoň 
mvnoıxnné (pari passu)jejlın znvaıkůın zjakýchkoliv ımnsııkxıi, knréjsnu dırivàtem, uzavřených mezi Stranou B n ıfcıí 
słııınou, S vjđinıkou závazků, kteréjsnu přcdnosmlpuí nn ıfiklndë kogcııtnfch ustanovení právních předpisů.“ 

Prnøıin n naìžóvınš finnnčnnnn zflúišıëni 

Neaplíkujc se _ 

I 

Ostatní Pñ7‹ıhy ~ 

Pfiloha - łłıpn obchøťbł 
Neđpllkıgls se _

' 

Přllølın - Půjäy mmýců papírů 
Naaplflaıjc sı:

_ 

Píflalnı - Derhđiaw! tmıımkcır 

Uslmnveni ñlănkıı 1(2}(ìı) Přílolıy O Derivătavý‹.'Iı .łransałıøłfllı nebude pooìiín na Devizové łraıuazłce S vypnřădánlm do 
dvou Oùclıodnřck dnů ode dnu, kdy byla Traıımlıce uzavřena 

` 
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Ustnnovmí článku l[2)[c) Prˇiløìy O Deriı›rìtový‹.-'II ıraıwabfřch bude použíw na Iıáslcđujíoi -typy Dťrfváloızírh tran.s'akrı': 

z-fi' = 

' 
“ 

Døv€zøvê.ınnnxøhvø 
-'fr' - .

n 
' ż"." ` 

úmšøvvćınnønhnø
E

I 5' 

_.-Ĺ". Smluvní Strany se dohodly, že vpřipndë, kdy' do podmínek kterékoli Derivıitovć traıuałre mčleııí Standardní nim' 
`.A=ˇˇ_-_'-z“'_ I đahımeııtncf, která bude Dbsahovm đelinìce pojmů, budou takové pojmy použily v příslušné Korgfiı-macı', přiăemž taková 
:_ 

3 

'-'_ 4 Kmgflrınacø bude vybotovcna vjazycc, vc kızrćmjfl zpnıcnvñna daná Standardní łrăırí dabınıemace.
, 

ˇ 
3 snıınvni smy zøšıønčnsnı szønzınnťnf nžnf áøhznzønınnø dn pøđnnınzıfl ıflzıćkøıiv Dznwıøzvć zvønxnınx pnzvnnji. zn jinz 
' 

jøøhxøhıúwvćsnnánøázøťnżnfáøınnnnnøøøzxúnn _ 

'

- 

' Na základě inł'ormací„ kìcrć má Strana A k-|:|ispoz.ici, Straııo A zaľìdih Słmnu B do kategorie: 
ıákııznä H52' není profesionální I Q-ııfcsionñlnl zákazník I způsobilá yıroıisiıanıťľ. 
tram se zařaze o uv é kategorie souhlasí. Další infonnnoc O kntcgcırizaci kłientâ jsou uvedeny v přiložené 

Inľoı-ınacì O zñkìađniclı pnvidlcch poskytování ìıwcsılłnich słužeb Čıficoıı spofitelııou, a.S.

ı 

Datum: ,IQ 7:10/49 Datum: /(Ú 
Česká xpnrsıøınn, STATUTĂRNINIÉSTO Lmzıušc _______,

- 

” 

P0đPi5= 7 7 
_ _ P0đPi== 

Jméno a Křüıneııi: lng. Petr Wìıowski Jméno a 
Funkce: Funkce: 

I " 

Pná '
- Podpis: ms: _1_o _“

_ 

Jméno a p Jınćno a přümení: 
Funkce: Ředítcł odboru Trcosııry Sales Funkce: _ 

Podpis øvëłíl IHČS, m
řó

-n

A 

*> Nnhvflıvı zn šıznnafl 
5/ız 

..._-_n_~.. . ..=..-nn.-nn- _..>.......-_..-nn... .,.„ .. ........ .n .._.._.... _._._..„......› ......,.............._.______ì__.._.
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Burzovních pravidel o do piınlpisů společnosti, -itlerti vypofăddvá burzovnł obchody uzavľerıć na Burze cennýclı papírů 
Praha, ms. 

vzhıøzınnz ız ıønnn, žn onntflxjz čıønøxn nnny nnnnynh pnpivú Pnıfxn, niz, je 
povinna plí poskytování invmiěnlch slołeb dodrlovat povinností vyplývající Z Bıırıovnlclı pravidel Burzy cenných 
poplríl Prahu, .s. (dále jen "Burzovní pmvìdlľ) -uje povinna od Klienta vyžadovat dodrăovdnl pravidel vypiývujlcíclı 
z Bumovniołı pravidel. Podmínkou poskytnutí iııvestlëniclı služeb Baıtkou je dodržování také dalších pravidel, které 
Banka uplatňuje ve své obchodní praxi. Jedná se O toto pravidla; lrtenì vyplývají z Borıovniolı pravidel, resp. 
:obchodni praxe Banky: (i) Klient, který je pnivnicicoo osobou, je pri uzavření smlouvy SBanl:ou o poskytnutí 
investiční služby povinen předložil originál (úředně ověřenou kopii) výpisu Z obchodního rejstřlku ne Starší než 30 dnů 
v dobč P0đPisu smlouvy nebo jiný doklad dokládající oprávněnost podpisu za Klionm (např. uípis 1 valné hmımdy 
płedložený I: nıivrlıtı na Zápis do obchodního rejstři“ku); (ii) při jiné než osobni frımıè jednání Klieııtu s Hankou musi 
být podpis Kiienıa na smlouvě vždy úředně oveřen; {iii) zpođpłs Klierıta na plná moci předložzrtd -Bonoe musi =I.ıýt vždy 
úředně ovüien, přičemž údaje o Kłicrııovi uvedené v textové ćásti plné moci ıı v ověřovací dolożce musi být vždy 
shodné, u právnických osob musi ůdaje na ověřovací doloìoe souhlasit s údaji o stalnlámlm zástupci uvedenými ve 
výpisu z obchodního tejslfflcu (ne starším než 30 dnů v době podpisu plné nıocl); (iv) Banka může požadovat. aby 
eizojozyorıé listiny předkládané Klientenı Banoe .byly přeloženy do deskıžho jazyka S ůľednl doloìlcou o správnosti 
překladu vyslavenou soudním tlumočníkeın - pickladntelcm registrovıuıýnı v Čmkć republice. Pokud Klient nevylıovi 
výše uvedeným pożııdnvkůrn, Banluı S Klientem neuznvłe smiowu, resp. jo oprávněna smlouvu, u které došlo ze strany 
Klienla lt nedodržení uvedených požadavků. vypovédăı S okamžitou účinnosti. -Klient souhlasí S dm, aby Banka 
pfedložile kontrolním orgánům Burzy cenných papírů Praha, o.s. veškeré irıfonnaco týltojlcí se obchodování S 
invosliñnlmi nástroji pro Klienta. . 

Odggvëdnfl. Banka odpovídá Klienlovi za škodu, kterou mu zpùsobiìı porušením svých právních povinnosti. Banka 
ııìc nenese odpovědnost za škodu způsobenou nečinnosti, seihdním nebo chybami bm-Z, vypoiádaeich słľediselg 
případné jinými osobami či phenosem dat, dl jinými okolnoslmi vylučııjiolmi odpovědnost. Bıınlco dále tıeome 
odpovednost za nemožnost reatimvăní pokynu Klienta z důvodu uvedeni chybných, neúplných nebo nepmvdlvýııh 
údajů Klientem v pokynu či sfnlouvë, za ztráty, které Klientovi vzniknou pohybem tržní hodnoty investičních nástrojů. 
mi zn škodu. icterıi vznikne ponıšenlm smlouvy ze strany 'K-lienlıt. Banka nenese odpovědnost za ztráty či ušlý zisk 
způsobený ıxododánim investičních nástrojů protistranou obchodu. Klicnı odpovídá za škodu způsobenou předáním 
nesprùvoýclı 8 neůpinýelı údajù, đolnnnenlů či podkladů vyžadovanýeh Banlıou -v souvislosti s investiční službou. 

Kıinnz zvýnn nnflntzzzn nøıvxzngø, že sn fløinìánúı S nnzıø innnnnni. žøjı pnnıznnnčı n že S nı flønhızeı. 
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Í STRUKTUROVANÝ ÚROKOVÝ SWAP 
»É 

Konkrétní' podmínky Transakce

n 

I.. 

!

Š 

Datum ukončení: 

Nominální částka první Doby 
É kalkulace: _ 

,_, 

._.___._:. 

Oà 

ČÁST I. 

Ě 

Strana A: Česká spořitelna, a.s. 

Sżrønn B; 
2 
Sınmárnž nnčxťn Lihønø 

:Datum obchodu: 19.12.2013 

Datum účinnosti: ì6.l.2014 
“

š 

.72025 

790 000 000,00 

I 

Měna: CZK 

Referenční sazba: š CZK 6M PRIBOR zvcřejnëná Českou národní bankou prostřednictvím 
informačnílıo Servisu agentııry Reuters 2 Obchodní dny předcházející 
prvnímu dni relevantní Doby kalkulace 

É 
POHYBLIVÁ SAZBA 

-..;..............„._.x 

......_. 

_Ž_<,_ 

: 

Aınortlzačnl schéma: iz část ll této přílohy, sloupec Nominální částka 

Šrıáżnø Pøhyhıivê čáxııxyz Sżvnnn A 

Í Pøčázøčnš flnınzn Døhy ınnııxnhnnz 
i 

__ . ......

Š 

Š Konečné datum období: 
;___ _. _. ._ ... „__ ._ _.. .. ..

_ 

_4__.__... 

--.an 

... 

. 

_........__..„.

4 

5 Nominální částka platná. pro příslušnou Dobu kalkulace x Pohyblivé sazba 

Pøhyhıivá flnzhnz Referenční sazba 

E

3 

; Úroková báze: ÍActua1/360 

den omačený v části II této přílohy jako Start Date 

en označený v částí II této přflohy jako End Date

š 

= ˇ ' č P lı bl' 6 část i 

: 

Algoritmus WW tu 0 y W ky 
i 
platná pro příslušnou Dobu kalkulace x úroková báze 

PEVNÁ SAZKA
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Úroková báze: 

Pıáıøe Pøvnć čáflıkyz snnnfl B
I

I 

Pøvná .vxnzhnz od 15/ı/2014 ćø 16/ı/2016 

_6.__ 

._6_... 

.__ 

C116/10016 do 16/1/2018 

d ł6/1/2018 do i6/1/2021 Z 

đ 16/1/2021 do 16/1/2025 

ctuał/360 

_....š 

_. 

.__š.__... 

5 Počáteční datum Doby kalkulace: den označený v části II této přflohyjako Start Date 

, F 

Konečné datum období: den označený V části Il této přıˇJohy jako End Date 

vvvvčflfl M“ 
'

I

S 

Š 
vYı>oŘÁDÄı~ri 

Obchodní den: 
_ _.. ...-_...... ........„_..„...„.„.. _..___ _., -_ .....-. 

Koııveııce obchodního dne: 

ł Knıınnınčnf ngønız

1 

_.-š,_.Ě 

-„.:.š._.. 

___..__.

‹ 

._ , .„ ........_ ..„ -..n.... _ ..„ _ _.. 

aha, TARGET 

ođifikovaııý násiedující den 
4' 

-ší spořitelna, a.s. 
! 

ká 

Í Dokumentace: Rámcová smlouva 0 obchodování na finančním trhu 

Š 

Prohlášení: 
É 
Strana B svým podpisem tohoto dokıunentu potvrzuje, žejsouji známy

1 

vlastnosti a pararneıry příslušného investičního nástroje, dále, že
5 

Í 
porozuměła podmínkám obsaženým v tomto dokumentu a uvědomuje si š 

Í veškerá související rizika, zvláště riziko změny tržní hodnoty investičního
5 

Ě nástroje V případě předčasného ukončení 
1 ._ _. .. _ I 

Amortizačni schéma: 

ČÁST II.
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n. 
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Start Date End Date 
16.1.2014 

ˇ 

16.7.2014 

16.7.2014 É 16.1.2015 

16.1.2015 í 16.7.2015 

16.7.2015 16.1.2016 

16.1.2016 16.7.2016 

16.7.2016 16.1.2017 

16.1.2017 16.7.2017 

16.7.2017 16.1.2018 

16.1.2018 16.7.2018 
| : 

16.7.2018 16.1.2019 

16.11019 16.7.2019 

16.7.2019 16.1.2020 

16. 1 .2020 16.7.2020 

16.7.2020 
i 

16.1.2021 É 

16.1.2021 
É 

16.7.2021 

16.7.2021 16.1.2022 

16.1.2022 16.7.2022
š 

1 

16.1.2023 ' 

16.7.2022 

16.1.2023 
Š 

16.7.2023 2 

16.7.2023 16 1 2024 

16. 1.2024 16.7.2024 

j 

16.7.2024 16.1.2025 

16.1.2025 16.7.2025 

tęlna Sıflnnárni ınêxıø
ł IImérw a 1›ř1jmfim Jnnćnø 6 pfijnıøni

Funkce: Řediteł Fin. a prodej Funkce; ZL//fiz

Jméno 
Fımkcez editel odboru Obchody 'I`reas1.u~y a 

Nominální 

1 790 000 000 Kč 

1755000000Kč 

1 720 000 000Kč 

I 685 000 000 Kč 

1 650 000 000 Kč 

1615 000000Kč 

1580 000000 Kč 

1 545 000 000 Kč 

1510 000 000 Kč 

1 475 000 000 Kč 

1 440 000 000 Kč 

1 405 000 000 Kč 

1 370 000 000 Kč 

1 335 000 000 Kč 

1 300 000 000 Kč 

I 265 000 000 Kč 

1 230 000 000 Kč 

1 195 000 000 Kč 

1 160 000 000 Kč 

1125 000000 Kč 

1090000000 Kč 

1055 000000 Kč 

1020 000000 Kč 

strukturované produkty pro ñremní klientelu 

“ 7 - --›------›A_- „_ -_ zz---.-»-- 2;- ------_. èøn. _ _ .nn ____

1
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Příloha č. 4 
ˇ é mezi røvnání uzavrcn 

tem Liberec 
dohody o na 

Českou spořitehıou, a.s. a Statutáı-nim měs 

KE scı-IVÁLENÍ DOHODY O N,A5ovN 
A S PRO ucELY ąozı-IODOVÁNI Nm DNE vza.-I-ıvıo-I-aëxyo 20:1 

DÚVODOVÁ ZPI3ÁvA _ LIBEREG A GESKOU SPORITELNOU, . _ 

ELSTVA MĚSTA LIBEREC NA ZASEDÁNÍ KONA .ZASTUPIT 

ÁNE MEZ: MÉSIEM
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Přfloha č.4 
Erůvodová zpráva 

í. informace o ůrokovém zajištění a jeho platnosti 
SML v lednu tohoto roku zahájilo jednání O možností emise nového dluhopisu, který měl 
primárně sloužil k získání finančních prostředků na odkup stávajícího komunálního 
dluhopisu, jež byl eınitován v červenci 2010. 
Spolu S touto transakcí bylo mimo jiné posuzovăno uzavřené úrokové zajištění (SWAP), 
které bylo v souvislosti S vydanýmí dluhopisy uzavřeno rovněž v červenci 2010, a které by 
muselo být s plánovaným odkupem dluhopisu předčasně ukončeno. 
Základní parametry stávajícího ůrokového zajištění 
Únvkøvć ząiišxčnť hyıø nznvšenø snnčflxnč S øznisi áınhnpžfln S čs n znêıø znjizflı pm SML, 
stabilní výši úrokové sazby bez ohledu na vývoj tržních azeb. Zajištění bylo uzavřeno na 
objem dluhopisu, který nebyl zajištěn přirozeně, tj. na částku nad objem prostředků 
v amortizačníın fondu. Bez tohoto zajištění by dluhopis na 15 let s pohyblívou úrokovou 
sazbou nebyl realízovatelný. Zdůvodu aby město docílilo vkrátkodobém horizontu co 
nejnižších úrokových nákladů, dluhopis byl velmi nestandaı-dně vydán s pohyblivým 
kuponem (sazbou). Zároveň ale byl uzavřen úrokový SWAP, který prakticky znamená, že od 
roku 2014 je úroková sazba zaftxována a to následujícím způsobem : 

SML si z bankou vyměñují (swapııjí) úroko esp. platby vycházející Z těchto 
sazeb. Tj. SML tak platí bance fixní sazbu a výměnou dostává od banky 
pohyblivou sazbu řípadě 6M PRIBOR. Platba města bance je pevná, 
protože fixni sazb stka, ke které se zajištění vztahuje jsou smluvně dány 
v konfirmaci ůrolcového zajištění. Naopak platba banky městu je pohyblívá, neboť je 
závislá na vývoji základních sazeb, v našem případě 6M PRIBO ML 
Samozřejmě stále platí bance smluvně dohodnutou sazbu 6M PRIBOR-I

Rizika vyplývající z ůrokového zajištění 
Ekonomické riziko 
Dle uzavřeného úrokového zajištění by SML platilo ročně na útocích 0 cca 50 mil. Kč více 
oproti současnému stavu. Tento velký rozdíl je způsoben velkou dìsproporcí mezi 
alctuálnimi velmi nízkými základními sazbami a fixovanou sazbou v roce 2010, kterou by 
město mělo platit od ledna 2014. V případě, že by se Sl\/H. se rozhodlo k jednorázovému 
uzavření úrokového zajištění, přinese to městu, ze stejného důvodu disproporce, 
jednorázový náklad cca 350 mil. Kč. 
Právní rizika 

Při posuzování dokumentace vztahujících se k ůrokovému zajištění se zároveň vyskytly 
pochybnosti O samotné platnosti tohoto zajištění. SML obdrželo dne 16.5.2013 materiál : 

Analýza platnosti smluvních vztahů spojených s úrokovým zajištěním dluhopisu. 
( Příloha č.1). Na základě tohoto materiálu a předcházejících jednání S CS si vedení města 
nechalo zpracovat další právní stanovisko, které posuzovalo planost rámcové smlouvy O 
obchodování na finančníın tızhu a platnost ůrokového swapu. Posudek ze dne 18.6.2013 
zpracovaný právní kanceláří Allen 8: Overy (Příloha č. 2). Nejdůležitějším výstupem je
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vyjádření ze stanoviska , že transakce nebyla platně uzavřeno., a tedy nezakládá platný a 
vynıalıatelný závazek Statutárního města Liberec. Obě stanoviska tedy potvrzují 
předchozí pochybnosti města o právoplatnćm uzavření smluvních dokumentů, což by 
znamenalo riziko, že plnění Z uzavřeného úrokového zajištění by bylo nejen ekonomicky 
aktuálně nevýhodné, ale i právně neplatné. 

S aktuální situaci a výše uvedenými rlziky byla dne 16.7.2013 seznámena RM, která svým 
usnesením uložila náıněstkoví pro ekonomiku a systémovou integraci jednat S ČS O ukončení 
platnosti úrokovćho zajištění. 

Il. Informace O jednáních S Českou spořitelnou a.s. 
V průběhu měsíce srpna a září se uskutečnilo několik osobních jednání s Českou 
spořitelnou (dále CS) ohledně dalšího postupu ve věci uzavřeného úrokového zajištění. SML 
informovala ČS O pochybnostech o platnosti uzavřené transa1‹ce (swapu) a požadovalo 
odpovídající návrh na vyřešení tohoto problému, který se bezpochyby dotýká obou 
smluvních stran, byť pochybení je zřejmě na straně SML. Z tohoto důvodu SML deklarovalo 
zájem uzavřít nové zajištění, tak aby byl smluvní vztah již do budoucna 
nezpoclıybnitelný. SML nechtělo prioritně využít krajní možnost a prohlásit, nazákladč 
znaleckých posudků, zajištění za neplatné, což by zřejmě znamenalo soudní spor s ČS a 
navic by město nebylo vůbec zajištěno proti nárůstu sazeb, což by bylo velmi rískaııtní a 
v budoucnu mohlo přinést vyšší celkově náklady než při aktuálně zajištěné sazbě 
Pravděpodobnost, že by úrokové zajištění poskytla jiná banka je prakticky nulová a to 
Z důvodu kreditního rizika SML. Taková banka by totiž musela schválit nezajištěný limit 
odpovídající riziku Z poskytnutí úrokového zajištění, což by konkrétně činilo cca 300 mil. 
Kč. Navíc by tato banka neměla podkladové aktivuın - dluhopis. 
SML tedy na jednáních jasně dekiarovalo, že má zájem smluvní vztah narovııat, resp. 
uzavřít nově úrokové zajištění, ale to za předpokladu, že obdrží takovou nabídku od 
ČS, která bude reflektovat pochybnosti o prăvoplatnosti uzavřené transakce V roce 
2010. 

SML obdrželo v průběhu jednání celkem tři ìndikativııí nabídky. První byla předložena ještě 
v červnu a druhá v září 2013. Tyto nabídky byly však pro město absolutně neakceptovateiné. 
Hlavním důvodem byla Skutečnost, že se jednalo pouze jakousi resírolcturalizaci stávajícího 
zajištění. Restrukturalìzace by sice Z hlediska cash flow přinesla lepší podmínky 
v krátkodobém horizontu, avšak celkově náklady pro SML by se ııesnñily. Navíc zajištění 
bylo neanıorlizovaxıé, tj. po celou dobu platností se zajišťuje částka 2 mld. Kč a není 
příhlíženo k přirozenému zajištění dle částky v amortizačním fondu (nabídka ze září 2013 
včetně komentářů obou stran jsou v Příloze č. 3). 
Na základě negativni reakce SML na první nabídky byla dne 4. 10. 2013 předložena poslední 
nabídka, která je Přílohou č. 4. 

III. Hodnocení nabídky ČS ze dne 4. 10. 2013 ohledně úrokového 
SWAPu a smënečııélıo programu 
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I. Step up swap 
Zhlediska ekonomické výhodnosti stávajícího SWAPu je nově navržený výhodnější 
zejména zhlediska cash flow vkrátkodobém horizontu, tj. do roku 2017, kdy SML 
fakticky zaplatí na űrocích 0 III ınìl.K`ć méně, než by zaplatilo za platnosti stávajícího 
SWAPu. Naopak od roku 2018 zaplatí o 102 mil. Kč více oproti stávýícím podmínkám. 
Tedy celkově zaplatí z titulu změny swapu po dobu_plątnosü dluhopisu na úrocích 
0 9 mil. Kč méně. 
Pokud by se brala V úvahu čistá současné hodnota, tedy by se zohledňovalo kolik bude jedna 
dnešní koruna po dobu platnosti SWAPu, tak je výhodnost pro SML zřejmě ještě vyšší (sama 
ČS to odhaduje na 30 mil. Kč.) Dále by se mělo přihlédnou k faktu, že sazby vrooe 2018 
mohou být O mnoho výše než dnes a tedy porovnání se sazbami SWAPu může být v té době 
příznivější, než je tomu dnes. To však nic nemění na skutečných platbách Z uzavřeného SWAPu a tudíž nároku na rozpočty SML v budoucích letech, které jsou na základě podmínek 
SWAPII jasně definovanć. 

2. Sıněnečný proggm 
Nabidka smëneënělıo programu opět přináší pro SML celkovou nominální úsporu 
placeného úroku a il. Kč/rok, což s  celkovou úsporu 
platnosti dluhopisu . Jedná se mezi stávající marží
p.a.) na dluhopisu a nově navrženou na ěnc ky 700 mil. Kč od l/2014 do 
7/2025. 

Menší komplikací se jeví požadavek na zajištění, protože v případě, že by směnka byla 
zajištěna odkoupeným dluhopisem by znamenalo, že tento dluhopis by zřejmě nebylo možno 
urnořit, tak jak by tomu bylo vpřípadě, že by zajištění nebylo požadováno (město si totiž 
dluží samo sobě a nebyl by důvod, aby dluhopis dále existoval) Pokud by však dluhopis 
Z důvodu Zajištění nemyl umořen, tak by ho SML muselo nadále vést v závazcích a tudíž by 
směnku na 700 mil. Kč mohla být vnímána, jako navýšení angažovanostì SML o tuto částku. 
Reáhıě však knárůstu zadlužení vžádııêm případě nedochází, protože SML by 
teoreticky částku evidovalo na obou stranách rozvahy tedy jako závazek iz komunálního 
dluhopisu a na druhé straně jako pohledávku vyplývající zvlastnictví tohoto dluhopisu. 
Vlastní dluhopisy v rozvaze snižují závazek zemitovauých dluhopisů. Prakticky by si 
tedy SML tuto částku ,,započetlo“. Vrozvaze města by tak byl veden závazek 
zkomunălııtho dluhopisu ve výši pouze 1,3 mil. Kč. Samozřejmě vedle toho by' byl 
závazek 0,7 mil. Kč z vydané směnky. Celkový závazek SML související s dluhopiseıu 
by se nezměnil. Takovýto pohled zastává i auditor města - Ing. Subrt. 
Zástava dluhopisu ve prospěch ČS bude rovněž znamenat změnu podmínek vydaného 
dluhopisu, kde je zákaz zastavení majetku v hodnotě přesahující 50 mil. Kč. Je předpoklad, že 
ČS, když předkládá takovou nabidku s takovým požadavkem na zajištění bude schopna jako 
agent pro zajištění vydaného dluhopisu tuto změnu zajistit. 
Z posouzení dle zákona o veřejných zakázkách je směnečný program všeobecně 
považován za formu financování, na niž se tento zákon nevztahuje. 
Splatnost směnečného programu je shodná se splatností dluhopisu a neměl by být žádný 
dopad do způsobu tvorby amortizečniho fondu, který tak bude sloužit ke splacení části 
dluhopisu a poslední sıněnky v roce 2025.



Ě _ _ 

3. ,,_`

ž 

-==n-Q 

sti ČŠ,“ Iušıeátì'-f po__gi_obu platııo 

bude 

aktuální nabýıjku 

2015, kdy sg _ 

kdy e bııdç 

L,_'_|'ıokııđ, _p_ř_í'Lme_ _ 

stku 73 Jíč. 

ıžší v leteclı 21114 ;_ 
tech 2018 a 2021, 

te_dy___S_M 
2025 či 

_ 
_, 

de nein'
_ 

ššívlę__ 

Celkově __ 

tjdoıoku 
ú_!'0ků___b_u 

_ opak nejzy 

in 

đlflhnøvìfloıı _- 

laçęnýclı 
miL__IŠč-__,Na __ 

' 
č._ 

částka p 
tkou 90 

Roční
_ 

nad čás 
` 

čűstkoıı' 130 
ohybovat 

těsně nad 
P Ž _ 

Pghvboflvflł 

SWOT àzišfgg " ' 

A' 

zadlnženootì _“+ 
'“ 

'hn úxøkøvćhø zàfižćnx Ť SŠiiŽÍëł1ď„.ë=§1 
'ŤÍ*ŠÍŽŠŠŤ`“Í`flÍ$Ď 

'šłéiü' 

kove 
do roku 2017 

'

- 

SwAPè±nn 

flow 
rtízované. 

ìaíným 

vá amo 
ošetřeno p 

Pu 

żustá 

ve sazbyje 

tnost SWA 

_

° 

” 
úroko ' 

e Soudnímu sporu S ČS O pla 

hválena 

ich (vyjmutí 

nj -nnišèýiiáúfl S 

ČS Je ináiıøżivni n xnnxž být jøšıč sn 
18 

ČS při dalších plánovaných kmc

' 

Ť“ "'-'Ĺ-"í-'łäqıorší cash flow od roku 20 
ohně menší vstřícnost 

řefinancování dluhopisu) 
ravděpod 

zástavy, p 

hodnou pro 
_

_ 

právní-Í-.-. 

velmi p 
' "některého majetku ze 

' bíđkuZ4. 10.2013 Zaıvý 
doporučuje odbor' 

__ 

vni dokınnentafćíi“_nĹ- . 

'_ “ˇ_. 

oı-učení odboru 
vého posouzení považuje na 

ě V případě úrokovćho za] 
é úrokové ząjištční novou smìu 

x nz;uuu_nøP 
" 

ˇ 

áıxıflflč øflıkø 
vřít smluvn . 

uzavřít nov 

1 
'_ 

V. 
_ 

_
A 

E. na Z 
oporučuje S ČS uza 

'ištční ukončit dohodou a staré za]
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Oprava dohodjflo narovnání 

Před podpísena ddołıody; o 'na1_“ovnáI1_í'żeˇStrany Statutárního města Liberec byly zjištěny 
náŠIedů_Ííef_ 'oylyv textu dohody opraveny. 

V 2. písni“. (d) še 'text „28.11.2013“ opravuje na ,,3ł. 10.2013.“ 

Pffloha čf' 4“ doli4i_ı')dy"noÍA narovnání 'Se v textu 'svého názvu „Důvodová Zpráva ke Schválení 
dohody O na'rovnánı' _' "`n±e'żiľ“městem Liberec a Českou Spořitelnou, a.S. pro účely rozhodování 
ZaštüpiteIŠt$ra"niAë'šta "'ıìa;“Zasedání konaném dne 28.1 1.2013“ opravuje tak, že datum 
,,'2'_`ž;.11-.2[‹›41'2›ff'f'=`~,_'‹4z óp±á‹fçıj“ø nąçıflınnx ,,31.10.2Oı3.“ 

dohody 'onaľovnání zůstávají beze změny. 

Uvedenćˇ_op_'ffavy-Íbyly ýrovedeny svědomím“ zăstùpçe České spořitelny, a.S. Pavla Kváše, 
ředitele-.ˇÉ ođboňı' "n`ezì`skový Sektor, Česká Spořitehıa, a.s., centrála, úsek komunální 

který provedené opravy bere na vědomí a nemá vůči nim výhrady. 
Tato"'lís1'in'a je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž 'po jednom vyhotovení obdrží každá 
šnıluvní strana 

X"/ ıťfi
P Mgr. Martina Rosenbergová 
ředitel odboru neziskový Sektor primátorka 
Ceská spořitelna, a.s., statutární město Liberec 
oenťřála, úsek komunální financování



Havel, Holásek & Partners s.r.o. 
Advokátní kancelář 

Příloha č. 2 
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ČESKÁŠ 
SPORITELNA 
Dohoda o restrukturalizaci transakce 
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, oıhrachtøva 1929/62, Psč 140 00, ıč: 45 24 47 82 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
(dále jen „Strana A“)

a 

Statutární město Liberec, Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, IČ: 00262978 
(dále jen „Strana B“) 

uzavírají tuto Dohodu O restrukturalizaci transakce (dále jen ,,Dohoda“): 

1. Smluvní strany se uzavřením této Dohody dohodly na následujících podmínkách ukončení Specifikované 
transakce (dále jen „Dohoda O ukončení“). 

DOHODA o uKoNčENí 

Specifikovaná transakce: Transakce rovaný úrokový swap s referenčním číslem 
avřená mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen 

„Strana A“) a Statutárním městem Liberec (dále jen „Strana B“) na 
základě Flámcové smlou\ıy o obchodování na finančním trhu uzavřené 
mezi stranami dne 19. 7. 2010 (dále jen ,,Smlouva“). 

Den ukončení:
_ 

[0] 

Ukončení Specifikované 
transakce: 

Strana A a Strana B se dohodly, že S účinností ke Dni ukončení se 
Specifikovaná transakce ukončuje. Dnem ukončení Zanikají 
dosavadní závazky stran ze Specifikované transakce a nahrazují se 
Závazkem Strany B uhradit Straně A do 2 Obchodních dnů ode Dne 
ukončení Částku závěrečného ocenění. 

Částka závěrečného ocenění: [0] 

Výpočet Částky závěrečného 
oceněnñ 

Částka závěrečného ocenění se rovná Částce závěrečného 
vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A pokud by 
ke Dni ukončení došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných 
ustanovení Smlouvy a Specifikovaná transakce by byla jedinou 
nevypořádanou Transakcí. 

2. Smluvní strany se uzavřením této Dohody současně dohodly na níže uvedených podmínkách nové Transakce 
(Dohoda o nové Transakci), která nahradí ukončovanou Specifikovanou transakci, přičemž obchodnı 
podmínky nové Transakce Zohledňují tuto skutečnost. 

› 

DOHODA O NOVÉ TRANSAKCI - ÚROKOVÝ SWAP
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PODMÍNKY TRANSAKOE 

Typ Transakce: Úrokový swap 

Strana A: Česká spořitelna, a.s. 

Strana B: Statutární město Liberec 

Datum obchodu: tbd 

Datum účinnosti: 1.11.2017 

Datum ukončení: 16. 7. 2025 

Nominální částka: částka stanovená v Příloze jako Nominální částka pro relevantní 
Dobu kalkulace 

Měna: CZK 

Počáteční datum Doby kalkulace: kazdý den oznacený v Príloze jako Start Date 

Konečné datum období: každý den označený V Příloze jako End Date 

PEVNÁ ČÁSTKA 

Plátce Pevné částky: Strana B 

Pevná sazba: [0] 

lndikativně ke dni 6.9.2017:  IRS Začínající 1 .11.2017 
podle amorlizačního kalendáře, s platbou plného full kuponu od 
16.7.2017. Pro info kotovaný 8-letý IRS se dne 6.9.2017 byl na 

Úroková báze pro Pevnou částku: Actual/360 

Pevná částka: Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pevná Sazba 
pro relevantní Dobu kalkulace x Uroková báze 

Datum vypořádání pro zaplacení 
Pevné částky: 

2 Obchodní dny následující po posledním dni relevantní Doby 
kalkulace 

POHYBLIVÁ ćÁsTKA 

Plátoe Pohyblivé částky: Strana A 

Pohyblivá sazba: GM PRIBOR 
vı Úroková báze pro Pohyblivou castku: Actual/360 

Datum ocenění Pohyblivé sazby: 2 Obchodní dny předcházející Počátečnímu datu relevantní Doby 
kalkulace 

Pohyblivá částka: Nominální castka pro relevantní Dobu kalkulace x Pohyblivá 
Sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Uroková báze 

Datum vypořádání pro zaplacení 
Pohyblivé částky: 

2 Obchodní dny následující po posledním dni relevantní Doby 
kalkulace
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Záporná úroková sazba: Pokud je Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky 
kurčitému Datu vypořádání záporné číslo (vlivem záporné 
Pohyblivé sazby), Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé 
částky k takovému datu bude považována za rovnající se nule a

1 

absolutní hodnota této záporné Pohyblivé částky bude zaplacena ` 

Plátcem Pevné částky spolu sPevnou částkou splatnou 
k takovému Datu vypořádání. 

PočÁTEčNíocENĚNíTRANsAKcE 

Počáteční ocenění Transakce: Vzhledem k tomu, že tato Transakce nahrazuje Specifikovanou 
transakci, Strana B bere na vědomí, že obchodní podmínky 
Transakce neodpovídají ve všech ohledech aktuálním tržním 
podmínkám a Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu 
Ztrátová. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se Strana A zavazuje 
zaplatit Straně B do 2 Qbchodníçh dnů ode Dne obchodu Částku 
počátečního Ocenění. Uhradou Cástky počátečního ocenění bude 
kompenzována skutečnost, že Transakce je pro Stranu B k Datu 
obchodu Ztrátová. 

Částka počátečního ocenění této Transakce a Částka 
závěrečného ocenění Specifikované transakce se Započtou ve 
\/ýši, ve které se vzájemně kryjí. 

Částka počátečního ocenění: [0] 

Výpočet částky počátečního ocenění: Částka počátečního ocenění se rovná Částce závěrečného 
vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně, A 
pokud by k Datu obchodu došlo k odstoupení podle článku 6 
Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce by byla jedinou 
nevypořádanou Transakcí. ' 

PŘEDčAsNÉuKoNčENí 
vı Předčasné úplné nebo castečné 

ukončení Transakce:
v Účelem Transakce je Zajistění Strany B proti riziku 

vyplý\/ajícímu Z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti S 
úvěrem na základě Smlouvy O Směnečném programu č. xx›‹ 
uzavřené dne [uvést datum] mezi Stranou A a Stranou B (dále 
jen ,,Zajištěný úvěr“'). Pokud nastane kterákoli znásledujících 
skutečností: 

a) dojde k úplnému předčasnému splacení Zajištěného úvěru, 
jinému předčasnému ukončení celého Zajištěného úvěru či 
nezahájení čerpání Zajištěného úvěru (tj. nebude ve 
sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno 
čerpání Zajištěného úvěru); nebo 

b) dojde k částečnému předčasnému splacení jistiny 
Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení části 
Zajištěného úvěru či nenačerpání části Zajištěného úvěru 
(tj. jistina Zajištěného úvěru nebude ve sjednané lhůtě a za 
sjednaných podmínek zcela načerpána); 

je Strana A oprávněna, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o 
kterékoli ze skutečností uvedených vbodě a) nebo b) dozví, 
jednostranně a předčasně zcela ukončit Transakci (v případech 
uvedených vbodě a)) nebo zčásti ukončit Transakci (v 
případech uvedených v bodě b)). 

Pokud dojde ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě b),
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je Strana A oprávněna předčasně částečně ukončit Transakci, 
tj. snížit výši Nominální částky, a to vtakovém rozsahu, aby 
poměr snížené Nominální částky a výše jistiny Zajištëného 
úvěru po výskytu skutečnosti uvedené vbodě b) odpovídal 
poměru Nominální částky a \/ýše jistiny Zajištëného úvěru před 
výskytem skutečnosti uvedené v bodě b). 

StranaA ke dni předčasného úplného ukončení Transakce 
nebo částečného ukončení Transakce \/ypočítá a sdělí Straně B 
částku k vypořádání předčasně ukončované Transakce nebo 
předčasně ukončované části Transakce a určí stranu, která 
uhradí druhé straně tuto částku k vypořádání. Částka k 
vypořádání bude vypočtena stejným způsobem jako by byla 
vypočtena Částka závěrečného vyrovnání, pokud by došlo k 
odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a 
tato Transakce nebo ukončovaná část této Transakce by byla 
jedinou ne\ıypořádanou Transakci. Strana, která uhradí druhé 
straně částku k vypořádání, bude určena stejně jako v případě 
placení Částky závěrečného vyrovnání. 

Strana B výslovně prohlašuje, že je srozuměna a souhlasí s tím, 
že v případě předčasného úplného nebo částečného ukončení 
Transakce podle tohoto ustanovení, jí může vzniknout 
povinnost uhradit Straně A částku kvypořádání, která bude 
Stranou A \/ypočtena způsobem uvedeným výše. 

Prohlášení Strany B: Strana B výslovně prohlašuje, že má V podmínkách Zajištëného 
úvěru sjednáno, že pokud bude referenční úroková sazba 
takového úvěru (jenž je Pohyblivou sazbou dle této Transakce) 
záporná, Strana B obdrží od věřitele Zajištëného úvěru (ať už 
jím je Strana A nebo jiný subjekt) platbu, která odpovídá 
absolutní hodnotě úroků Zdlužné jistiny za použití záporné 
referenční úrokové sazby a kompenzuje tak Straně B platbu 
absolutní hodnoty záporné Pohyblivé částky, kterou je v případě 
záporné Pohyblivé sazby Strana B povinna provést dle 
podmínek této Transakce. 

Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že toto prohlášení je 
považováno za prohlášení pro účely čl. 6(1)(a)(iv) Obecných 
ustanovení. 

Obchodní den: Praha, TARGET 

Konvence obchodního dne: Modifikovaný následující den 

Kalkulační agent: Česká spořitelna, a.s. 

Dokumentace: Rámcová smlouva O obchodování na finančním trhu 

3. Bankovní spojení smluvních stran: 
Bankovní spojení Strany A: 

Bankovní spojení Strany B: 

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí Z Transakce, je Strana A 
oprávněna Zúčtovšä příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidovane a 

[0]] 

[Dle platební instrukce dodané Stranou B. Strana B se zavazuje 
dodat platební instrukci nejpozději v den, který je Datem 
vypořádání. Strana B bere na vědomí, že pokud nedodá 
platební instrukcí v této lhůtě, nebude možné vypořádat 
Transakci k Datu vypořádání.] / [0]
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[0] 

Podpis: Podpis: 
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 
Funkce: Funkce: 

Podpis: _ Podpis: 
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 
Funkce: Funkce: 

účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky Z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud 
peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní 
úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí Z Transakce prostředky sjednaného 
úvěrového rámce a do jeho výše Zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního 
pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru. 

Strana B si je vědoma a souhlasí s tím, že Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce a Částka 
počátečního ocenění nové Transakce se nekryjí vplné výši. Ztohoto důvodu bude Částka závěrečného 
ocenění Specifikované transakce započítána pouze do výše Cástky počátečního ocenění nové Transakce a 
rozdíl mezi Cástkou závěrečného ocenění Specifikované transakce a Cástkou počátečního ocenění nové 
Transakce je Strana B povinna uhradit Straně A do 2 obchodních dnů ode Dne ukončení Specifikované 
transakce. 

Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že 
Dohoda o nové Transakci je uzavírána v písemné formě, ustanovení Smlouvy O Konfirmacích se pro tuto 
Transakci nepoužijí. 

Dohoda bude uzavřena následujícím způsobem: Strana B zašle scan návrhu Dohody podepsaného Stranou B 
na emailovou adresu: [O] a dva Výtisky návrhu Dohody podepsané Stranou B na adresu: [ı]. 

Strana A zašle scan oboustranně podepsané Dohody na emailovou adresu: [O] a jeden oboustranně 
podepsaný \ıýtiSk návrhu Dohody na adresu: [ı]. 

V případě, že před doručením návrhu Dohody Straně A dojde ke změně příslušných tržních podmínek, Strana 
A je oprávněna odmítnout akceptaci návrhu Dohody a návrh Dohody nepodepsat; o takovém odmítnutí bude 
Strana A neprodleně informovat Stranu B. 

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dohoda může být měněna či 
doplňována pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou písemných dodatků. Tato Dohoda je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Prılohy: 
1. Amortizační schéma úrokového swapu 
2. Scénáře možného budoucího vývoje zisků a ztrát strany B 

Datum: í Datum: 

Statutární město Liberec Česká spořitelna, a.s.
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vv PRILOHA 1 AMORTIZAČNÍ SOHÉMA úRoKovÉHo swAPu 

Start Date End Date 
ıv Nominálnı cástka pro 

relevantní dobu 
kalkulace 

16.1.2018 1 800 000 000 Kč 
16. 7.2018 1 750 000 000 Kč 

[1] 
16.1.2018 
18. 7. 2018 16.1.2019 1 700 000 000 Kč 
16.1.2019 16.7.2019 1 650 000 000 Kč 
16.7.2019 16. 1. 2020 1 600 000 000 Kč 
16.1.2020 16. 7. 2020 1 550 000 000 Kč 
16. 7. 2020 15.1.2021 1 500 000 000 Kč 
15. 1.2021 16. 7. 2021 1 450 000 000 Kč 
16. 7.2021 14. 1. 2022 1 400 000 000 Kč 
14.1.2022 15. 7. 2022 1 350 000 000 Kč 
15. 7. 2022 16. 1. 2023 1 300 000 000 Kč 
16. 1.2023 14. 7. 2023 1 250 000 000 KČ 
14. 7. 2023 16.1.2024 1 200 000 000 Kč 
16. 1.2024 16. 7. 2024 1 150 000 000 Kč 
16. 7. 2024 16.1.2025 1 100 000 000 KČ 
16.1.2025 16. 7. 2025 1 050 000 000 Kč 

vı ı ıv 

I 

PRILOHA 2 SCENARE MOŽNÉHO BuDoucíHo VÝVOJE ZısKù A Zrı=ıÁT STRANY B
I 

'ˇ k Scénare možného budoucího vývoje zis ù a ztrát Strany B: 

Pevna sazba 
Zisk/Ztráta za relevantnı 

Pohyblivá Sazba pro . Dobu kalkulace 
relevantní Dobu kalkulace (v % p. a. Z relevantnı 

Nominální částky)
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Havel, Holásek & Partners s.r.o. 
Advokátní kancelář 

Příloha č. 3 
Dodatek ke Smlouvě 0 směnečııém programu 
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Havel, Holásek & Partners s.r.o. 
Advokátní kancelář 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě O Směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014 

mezi 

Statutárním městem Liberec 
jako Výstavcem

3 

Českou Spořitelnou 
jako Aranžérem, Obchodníkem a Administrătorem 

Ze dne 31.10.2017



Havel. Holásek & Partners s.r O 
Advokátní kancelář 

Tønıø DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O SMĚNEČNÉM PROGRAMU (,,Døánıøı‹““) se nznvfxá 
V níže uvedený den mezi 

(1) Statutární město Liberec, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 
00262978 
(,,Výstavce“)

a 

(2) Česká spøřiıflına, as., se Siáıflxn nn adrese Praha 4, Oıhxfløhıøvfl 1929/62, PSČ 140 OO, IČO; 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, 
vložka 1171 

vı (,,Aranzer“)

a 

(3) Česká Spøřiıflına, as., sn Sfáıønn na flárflsø Praha 4, Oıhxnøhıøvfl 1929/62, PSČ 140 OO, IČO; 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, 
vložka 1171 

(,,0bch0dm'k“) 

3. 

(4) Česká spořitelna, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraZe, oddíl B, 
vložka 1171 

(,,Administrát0r“) 

(Výstavce, Aranžér, Obchodník a Administrátor Společně „Strany“ a každý Znich Samostatně 
,,Strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
(A) Strany uzavřely Smlouvu O směnečném programu (jak je definována níže); 

/v 
(B) Strany zamyslejí změnit určitá ustanovení Smlouvy o směnečném programu tak, že bude 

navýšen Maximální objem (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu) 
směnečného programu na částku 1.800.000.000 Kč a upraveny Související obchodní a technické 
otázky, přičemž prostředky získané Z takto navýšeného programu mohou být dle dohody Stran 
použity výhradně za účelem předčasného splacení Dluhopisů, 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
1. DEFINICE 

Pokud vtomto Dodatku není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a 
v tomto Dodatku nedefinované mají význam uvedený v Dodatkované smlouvě a 

,,Dodatkovaná smlouva“ znamená Smlouvu O směnečném programu ve znění změn 
provedených tímto Dodatkem. 

„Dohoda 0 poplatcích“ znamená dohodu O poplatcích ke Smlouvě o směnečném programu. 
„Umořovací fond“ znamená umořovací fond, jak je definován v Emisních podmínkách. 
„Smlouva O směnečném programu“ znamená Smlouvu O směnečném programu uzavřenou dne 
10.3.2014 mezi Výstavcem, Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem (ve znění pozdějších 
změn a doplnění). 
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vı I“ v ı vı ,,Vedlejsı ujednánı Znamená Dohodu o usporadání vzájemných práv a povinností a dalsım 
postupu ve vztahu k financování Statutámího města Liberce uzavřenou mezi Výstavcem a 
Obchodníkem dne 31.10.2017. 

ZMĚNY SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU 
ıv Ke dni ucinnosti tohoto Dodatku se znění Smlouvy O směnečném programu mění tak, že úplné a 

konsolidované znění Smlouvy O směnečném programu odpovídá znění přìpojenému v Příloze 1 

(Uplně a konsolidované znění Smlouvy O směnečném programu) tohoto Dodatku. 
Ke dni předčasného splacení Dluhopisů se znění Smlouvy o směnečném programu mění tak, že 
úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu odpovídá Znění připojenému 
v Příloze 2 (Uplně a konsolidovaně znění Smlouvy 0 směnečném programu) tohoto Dodatku. 
Veškeré odkazy ve Smlouvě o směnečném programu na „tuto Smlouvu“ nebo v jakékoli 
Dokumentaci programu na „Smlouvu 0 směnečném programu“ budou vykládány jako odkazy 
na Dodatkovanou smlouvu. 
Ustanovení Smlouvy O směnečném programu výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají v 
plném rozsahu nedotčena. 
Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že tímto Dodatkem se mění obsah jejich závazků 
sjednaných ve Smlouvě o směnečném programu, avšak nedochází k jejich nahrazení. 

ZAJIŠTÉNÍ 
Výstavce potvrzuje, že veškeré zajištění na základě Zajišťovacích dokumentů, které zřídil k 
zajištění pohledávek Obchodníka, nadále trvá a zůstává platné a účinné a zajišťuje, mimo jiné, 
pohledávky Obchodníka za Výstavcem Z Dodatkované smlouvy a další Dokumentace programu 
ve znění pozdějších dodatků. 

DEN ÚČINNOSTI 
Tento Dodatek nabývá platnosti vden podpisu Stranami a účinnosti vden splnění poslední 
z níže uvedených podmínek, přičemž Strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Výstavce se 
zavazuje takové zveřejnění zajistit nejpozději v den následující po dni uzavření tohoto Dodatku. 
Strany dále berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje vtomto Dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atd.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Strana, která Dodatek zveřejní, za zveřejnění 
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Tento Dodatek nabývá 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. l zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru 
smluv (zákon o registru smluv). Strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku 
poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před 
účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

(a) Obchodník obdrží usnesení (i) zastupitelstva Výstavce a (ii) rady Výstavce schvalující 
uzavření tohoto Dodatku, předčasné splacení Dluhopisů, uzavření další Dokumentace 
programu, vystavení Směnek a plnění jejich podmínek, restrukturalizaci úrokového 
zajištění, způsob využití prostředků Umořovacího fondu, a zmocňující příslušnou osobu 
nebo osoby k podpisu tohoto Dodatku a další Dokumentace programu, Směnek, 
Hedgingových transakcí a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit 
ve smyslu tohoto Dodatku a další Dokumentace programu, a dokumentů souvisejících, a 
k realizaci transakcí v Dokumentaci programu předvídaných. 

ı I (b) (i) Uzavření zástavní smlouvy knemovitostem podle písm. (a) článku 7.2 (Zřızem 
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vv 
zajisteni) Dodatkované smlouvy a (ii) doručení Obchodníkovi originálu návrhu na vklad 
zástavních a dalších práv dle této zástavní smlouvy potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem společně S příslušným výpisem zkatastru nemovitostí obsahujícím poznámku 
(plombu) ve vztahu křízením dle této zástavní srnlouvy a neobsahujícím žádné jiné 
poznámky ohledně probíhajících řízení. 

(c) Doručení ocenění Nemovitosti Obchodníkovi (ve formě a obsahu přijatelném pro 
Obchodníka), nikoliv starší než 3 měsíce, ze kterého je zřejmé, že tržní hodnota N emovitostí činí alespoň 1.000.000.000,- Kč. 

(d) Uzavření Vedlej šího ujednání a Dohody o poplatcích. 
(e) Doručení oznámení o předčasném splacení Dluhopisů Výstavcem Obchodníkovi, které 

bude pro Výstavce závazné. 

PROHLÁŠENÍ A UJIŠTÉNÍ 
ıv vv vı /V vv Všechna prohlasení a ujistení uvedená v clanku 8 (Prohlasení a ujistení) Dodatkované smlouvy 

se považují za Výstavcem učiněná ke dni podpisu tohoto Dodatku a Výstavce prohlašuje a 
ujišťuje Obchodníka, že všechna taková prohlášení a ujištění jsou ke dni podpisu tohoto 
Dodatku pravdivá, správná a úplná. 

OSTATNÍ A ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
V případě že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se Stane V jakémkoli ohledu 
protiprávním, neplatnýnı, Zdánlivým nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního 
řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto 
Dodatku, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakékoli jiného 
právního řádu. Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné 
ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku, které nejlépe 
povede k dosažení původního obchodního záměru Stran. 
Tento Dodatek (včetně mimosmluvních Závazkových vztahů vzniklých v souvislosti S ním) a 
jeho výklad se řídí českým právem. “ 

Veškeré Spory vzniklé Z tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním (včetně sporů týkajících se 
mimosmluvních Závazkových vztahů vzniklých v Souvislosti S ním a sporů týkajících se jeho 
existence, platnosti či ukončení) budou rozhodovány příslušnými soudy Ceské republiky. 
Tento Dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 
stejnopis. 

Tento Dodatek je Dokıımentací programu. 

DoLoŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚIQONU nu; § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., o OBCICH (OBECNI ZRÍZENI), V PLATNEM ZNENI 
(a) Rada Výstavce rozhodla O přijetí nabídky na poskytnutí směnečného programu do výše 

1.800.000.000,- Kč usnesením číslo 940/2017 ze dne 19.9.2017; a ” 

(b) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o uzavření dodatku č.2 Smlouvy o směnečném programu 
usnesením číslo 242/2017 ze dne 21.9.2017. 

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÄZDNÝJ 
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NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění Zástupci Stran v níže uvedený den k tomuto Dodatku své 
vlastnoruční podpisy. 

Statutární město Liberec, jako Výstavce 

Datum: 31.10.2017 

Podpis: 

Jmén

Funkce: primátor Statutárního města Liberec 

Česká spořitelna, a.s., jako Aranžér, Obchodník a Administrátor 

Datum: 31.10.2017 

Fımkce: na základě pověření 
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Příloha č. 1 

Úplné a konsolidované znění Smlouvy 0 směnečném programu 
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SMLOUVA O SMÉNEČNÉM PROGRAMU 
IV do vyse 

1.800.000.000 Kč 

mezi 

Statutárním městem Liberec 
jako Výstavcem

3 

Ceskou Spořitelnou 
jako Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem 

PÚVODNĚ UZAVŘENÄ DNE 10.3.2014 
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TATO SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU (,,SMLOUVA“) se uzavírá 10.3.2014 mezi: 

(1) Statutárním městem Liberec, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
ICO: 00262978 
(,,Výstavce“)

a 

(2) Českou spořitelnou, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 OO, IČO: 
45244782, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1171 

(,,Aranžér“)

a 

(3) Českou spořitelnou, a.S., Se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 
45244782, Zapsanou V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1171 

(„Obchodm'k“)

a 

(4) Českou Spořitelnou, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 
45244782, Zapsanou v obchodním rejsďíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1171 

(„AdmiIıistrátor“) 
vı (Výstavce, Aranzer, Obchodník a Administrátor společně „Strany“ a každý Z nich Samostatně 

,,Strana“). 

1. DEFINICE A VÝKLAD 
1.1 Definice 

V této Smlouvě: 
„Basel III“ Znamená smlouvy o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech 
likvidity obsažených v dokumentech "Basel III: A global regulatory framework for more 
resilient banks and banking sjystems", "Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring" a "Guidance for national authorities Operating the 
countercyclical capital bufier", zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled dne 
16. prosince 2010, vždy v platném Znění. 

vf „Cena Směnky“ znamená, ve vztahu ke Směnce, castku vypočtenou podle následujícího vzorce: 
Směnečná suma * (1 - Výnos do splatnosti * Splatnost) 

' 

36000 
jako částku splatnou Výstavci Obchodníkem jako remítentem za vystavení Směnky v Datum 
vystavení. 

„Částka vypořádání“ Znaınená, ve vztahu ke Směnkám Tranše nabývaným Obchodníkem: 
(a) součet Cen Směnky Směnek Tranše splatných Obchodníkem Výstavci; snížený o 

(b) součet Směnečných Sum Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné S Datem vystavení 
Směnek Tranše dle písmene (a) této detˇmice, splatných Výstavcem Obchodníkovi S tím, že 

pokud je Částka vypořádání kladná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Obchodník Výstavci a 
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pokud je Částka vypořádání zápomá, hradí ji za podmínek této Smlouvy Výstavce 
Obchodníkovi. 

„Datum refinancovám' znamená (i) 16.10.2017 nebo (ii) jakékoli jiné datum dle dohody 
Stran, nejpozději však 15.12.2017. 

„Datum splatnosti“ znamená, ve vztahu ke Směnce, datum splatnosti Směnky vyznačené na 
lícní Straně Směnky. 
„Datum vystavení“ znamená, ve vztahu ke Směnce, datum, ke kterému byla vystavena, 
vyznačené na lícní Straně Směnky. 
„Datum konečné splatnosti “ znamená 16.7.2025. 
„Den Splnění pohledávek obchodníka“ znaınená, ve vztahu k Obchodníkovi, den, kdy 
stávající Pohledávky Obchodníka byly splněny V plné výši, Obchodník nemá povinnost nabýt a 
zaplatit Směnky podle této Smlouvy a žádné Pohledávky nemohou Obchodníkovi vzniknout. 
„Dluhopis“ znamená každý Z listinných dluhopisů Výstavc
S názvem Komunální dluhopis Statutární město Liberec
Dluhopisy jsou zastoupeny Sběmým dluhopisem.

ø „Dohoda 0 narovnánı“ Znamená dohodu O narovnání ve vztahu kHedgingové transakci 
referenční číslo FR 178438 uzavřenou mezi Výstavcem a Obchodníkem dne 19.12.2013. 
„Dohoda 0 poplatcích“ znamená dohodu O poplatcích k této Smlouvě ze dne 31.10.2017. 
„Dokumentace programu“ znamená: 
(a) tuto Smlouvu; 

(b) každý Zajišťovací dokument; 

(c) Dohodu O poplatcích; 
(d) Hedgingové dokumenty; 

(e) Dohodu O narovnání; 
(f) Vedlejší ujednání; 

(g) jakoukoliv Žádost O vystavení; 

(h) jakoukoliv dohodu o Emisi Směnky; 

(i) jakoukoliv smlouvu o běžném účtu vedeném Administrátorem pro Výstavce a používaném 
jako Učet; a 

(j) jakékoliv další dokumenty nebo smlouvy podepsané v souvislosti S touto Smlouvou, které 
jsou Aranžérem, Obchodníkem a/nebo Administrátorem a Výstavcem výslovně označeny 
jako Dokumentace programu. 

,,Dostupný příslib obchOdm'ka“ znamená Maximální objem snížený O: 
(a) součet Směnečných sum Směnek, jež byly vystaveny a nabyty Obchodníkem a nebyly 

proplaceny nebo dosud nej sou splatné; a 

(b) součet Směnečných sum Směnek, jež mají být vystaveny a nabyty Obchodníkem na 
základě každé uzavřené dohody o Emisi Směnek. 

„Důvěrné informace“ znamená veškeré informace týkající se Dokumentace programu a 
Směnek a souvisejících jednání. 

V 45 I I v v I ı I „Emise smenky znamena vystavenı Smenky nebo Smenek Vystavcem a jejı nebo jejich nabytı 
Obchodníkem jako remítentem Směnky podle této Smlouvy a příslušné dohody o Emisi 
Směnky. 

„Emisní podmínky“ znamená emisní podmínky Dluhopisů. 
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,,ExiStující účty“ znamená účty uvedené v příloze č. 7 (Účty) této Smlouvy. 
„Finanční zadlužení“ znamená, ve vztahu ke kterékoliv osobě, jakékoli zadlužení ve vztahu k: 

(a) vypůjčeným finančním prostředkům (na základě Smlouvy O úvěıu, smlouvy O půjčce nebo 
jiné obdobné sm1ouvy); 

(b) debetním Zůstatkům na účtech v bankách nebo jiných finančních institucích; 

(c) dluhopisům, směnkám nebo jiným dluhovým cenným papírům, zaknihovaným cenným 
papírům; 

(d) postoupeným nebo diskontovaným pohledávkám (S výjimkou pohledávek postoupených 
bez práva zpětného postihu (regreSu)); 

(e) nákladům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu 
delší než je devadesát (90) dnů, v případě, že účelem odložené splatnosti je financování 
koupě takového majetku; 

(f) finančnímu leasingu nebo jinému finančnímu pronájmu uzavřenému za účelem získání 
finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného majetku; 

(g) měnovým a úrokovým Swapům, dohodám typu cap nebo collar nebo jiným derivátovým 
obchodům; 

(h) zárukám, Slibům odškodnění anebo jiným zajištěním ve vztahu kFinančnímu zadlužení 
jakékoli osoby; a 

(i) finančním prostředkům získaným v rámci jakékoli jiné transakce uskutečněné za účelem 
získání finančních prostředků; 

pokud se však jakékoli zadlužení kvalifikuje jako Finanční zadlužení podle více než jednoho 
bodu uvedeného výše, pak se takové zadlužení bude pro účely výpočtu částky Finančního 
zadlužení počítat pouze jednou. 

„Hedging0vé smlouvy“ znamená 

(a) Rámcovou Smlouvu O obchodování na finančním trhu; 
(b) Dohodu O narovnání; 
(c) jakékoli další právní jednání a dokumenty, na jejichž základě byla nebo má být uzavřena 

Hedgingová transakce. 
„Hedgingová transakce“ znamená derivátové transakce, které byly nebo budou uzavřeny mezi 
Výstavcem a Obchodníkem za účelem zajištění úrokového rizika Dluhopisů a úrokového rizika 
vyplývajícího Z Emise Srněnky a další měnové a úrokové swapy, dohody typu cap nebo collar 
nebo jiné derivátové transakce. 
,,Marže“ definice je upravena v Dohodě o poplatcích. 
„Maximální objem“ znamená 

(a) do 15. 1. 2018 částku 1.800.000.000,- Kč; 
(b) od 16. 1. 2018 do 15. 7. 2018 částku l.750.000.000,- Kč; 
(c) od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2019 částku 1.700.000.000,- Kč; 
(d) od 16. 1. 2019 do 15. 7. 2019 částku 1.650.000.000,- Kč; 
(e) od 16. 7. 2019 do 15. 1. 2020 částku 1.600.000.000,- Kč; 
(f) od 16. 1. 2020 do 15. 7. 2020 částku 1.550.000.000,- Kč; 
(g) od 16. 7. 2020 do 14. 1. 2021 částku 1.500.000.000,- Kč; 
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(h) od 15. 1.2021 do 15. 7. 2021 částku 1.450.000.000,- Kč; 
(i) od 16. 7. 2021 do 13. 1. 2022 částku 1.400.000.000,- Kč; 

(j) od 14. 1.2022 do 14. 7. 2022 částku l.350.000.000,- Kč; 
(k) od 15. 7. 2022 do 15. 1. 2023 částku 1.300.000.000,- Kč; 
(1) od 16. 1. 2023 do 13. 7. 2023 částku 1.250.000.000,- Kč; 
(m) od 14. 7.2023 do 15. 1.2024 částku 1.200.000.000,- Kč; 
(n) od 16. 1. 2024 do 15. 7. 2024 částku 1.150.000.000,- Kč; 
(O) od 16. 7. 2024 do 15. 1. 2025 částku 1.100.000.000,- Kč; 

(p) od 16. 1. 2025 do 15. 7. 2025 částku 1.050.000.000,- Kč; 

(q) od 16. 7. 2025 částku 0,- Kč. 
,,Nabídka“ znamená nabídku vystavení Směnek ve formě a obsahu ve všech podstatných 
ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 3 (Vzor Nabídky). 
,,Nahrazovaná Směnka“ znamená Směnku nebo Směnky splácenou Nahrazující Směnkou. 
,,Nahrazující směnka“ Znamená Směnku nebo Směnky vystavenou za účelem splacení jiné 
Směnky nebo Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné S jejím Datem vystavení. 
„Nemovitosti“ znamená vybrané nemovitosti Výstavce, které budou předmětem zástavního 
práva na základě Zajišťovacích dokumentů. Až na odůvodněné výjimky bude tento Soubor 
nemovitostí identický S aktuálním souborem nemovitostí, sloužící jako Zajištění Dluhopisů tak, 
jak je uvedeno V Emísních podmínkách 
„Neplatná směnka“ má význam stanovený v Článku 12.3 (Ztráta nebo poškození Směnek ćı 
neplatné Směnky). 

I“ ı ,,Oceněnı znamená stanovení Tržnı hodnoty ve formě a obsahu akceptovatelné pro 
Obchodníka. « 

,,Podstatný nepříznivý dopad“ Znamená, podle názoru Obchodníka, podstatný nepříznivý 
dopad na (i) příjmy, čimıost, aktiva, finanční (či jinou) situaci Výstavce a/nebo (ii) hospodářské, 
finanční nebo právní postavení Výstavce a/nebo (iii) Schopnost Výstavce plnit dluhy a 
povinnosti zDokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo (iv) platnost a vymahatelnost 
kteréhokoli dokumentu tvořícího Dokumentaci programu a/nebo kterékoliv Směnky a/nebo 
dluhu a/nebo povinnosti Z nich vyplývajících. 
„Pohledávky“ znamená veškeré, .stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, oddělené i 

společné a nerozdílné, peněžité i nepeněžité pohledávky Obchodníka vůči Výstavci vzniklé na 
základě Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo v souvislosti S nimi a ,,Pohledávka“ 
znamená kteroukoliv Z nich. 
,,Potenciální případ porušení“ znamená jakoukoli skutečnost, která se může stát (uplynutím 
lhůty, podáním oznámení, provedením rozhodnutí podle této Smlouvy nebo jakoukoli 
kombinací výše uvedeného) Případem porušení.

' 

„Povolení“ znamená souhlas, schválení, rozhodnutí, licenci, autorizaci, souhlasná vyjádření, 
úřední ověření nebo registraci potřebné k tomu, aby Výstavce mohl řádně uzavřít Dokumentaci 
programu a vystavit Směnky a plnit své dluhy a povinnosti Z Dokumentace programu a Směnek, 
a aby tyto dluhy a povinnosti byly platné, účinné a vymahatelné. 

vv „Požadavek kapitálové přimerenosti“ znamená jakýkoli požadavek České národní banky, 
Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu týkající se udržování kapitálu, 
včetně jakékoli žádosti nebo požadavku, jímž se mění výklad směmice Basel III nebo který je 
Založen na úpravě jejího výkladu nebo který zvyšuje částky kapitálu požadovaného podle 
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vz /V Směmice Basel HI, S výjimkou zadosti nebo požadavku učiněného za ucelem plnění směmice 
Basel III způsobem, jímž je tato dohoda plněna k datu této Smlouvy v souladu S obvyklou praxí 
Obchodníka. 

,,Pracovní den“ znamená den (S výjimkou Sobot, nedelı a státních svátků), kdy jsou banky 
otevřeny pro běžnou činnost v Praze a kdy jsou na pražském mezibankovním trhu prováděny 
transakce se vklady V českých korunách. 

„Právo třetí osoby“ znamená jakékoli: 

(a) zástavní právo (včetně budoucího zástavního práva), 

(a) podzástavní právo, 

(b) Zadržovací právo, 

(c) věcné břemeno, 

(d) zajištění formou podmíněného nebo nepodmíněného postoupení pohledávky nebo převodu 
práva, 

(e) zajištění formou výhrady vlastnického práva, 

(f) právo jakýmkoli způsobem použít nebo zadržet jakékoli peněžní prostředky na bankovních 
nebo jiných účtech k uspokojení jakékoli pohledávky (včetně práva na provedení zápočtu 
oproti takovým peněžním prostředkům), nebo 

(g) jakékoli jiné smluvní ujednání nebo právní jednání zakládající právo na přednostní 
uspokojení v insolvenčním nebo obdobném řízení nebo v řízení o výkonu rozhodnutí nebo 
exekuci. 

„PRIBOR“ znamená, ve vztahu k Referenčnímu období: 
(a) úrokovou sazbu pro prodej mezibankovních depozit uvedenou okolo 13:00 hodin v 

Referenční daium na straně ,,PRBPO“ služby Reuters Monitor Money Rates Service pro 
období srovnatelné S Referenčním obdobím nebo pro období co možná nejbližší (vyšší) 
tomuto období; nebo 

(b) není-li tato sazba uvedena na příslušné Straně, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro 
vklady V českých korunách pro období srovnatelné s Referenčním obdobím nebo pro 
období co možná nejbližší (vyšší) tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby 
Reuters Monitor Money Rates Service, která nahrazuje stránku ,,PRBPO“; nebo 

(c) není-li monitorovací službou Reuters Monitor Money Rates Service uvedena žádná sazba 
uvedená v předchozích bodech (a) nebo (b), pak sazbu per annum stanovenou 
Obchodníkem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na 
čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Obchodníkovi Referenčními bankami, za 
které každá Z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním 
trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné S Referenčním obdobím nebo pro 
období co možná nejbližší (vyšší) tomuto období ve výši v podstatě rovné Směnečné sumě 
v době kolem 13:00 hodin v Referenční datum. 

„Program“ znamená smluvní rámec vystavování a splácení“ vlastních směnek Výstavce 
vymezený Dokumentací programu. 

vr I“ vı ,,Prıpad porušenı znaınená, za podmínek stanovených touto Smlouvou, kterýkoli Z prıpadů 
uvedených v Clánku 10 (Případy porušení). 
„Přípustné finanční zadlužení“ Znamená: 

(a) Finanční zadlužení vzniklé na základě Dokumentace programu a Směnek; 
(b) do Data refinancování Finanční zadlužení vznildé na základě Dluhopisů; 
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(c) Finanční zadlužení existující ke dni uzavření této Smlouvy na základě Úvěrových smluv 
KB, 

(d) Finanční zadlužení vzniklé z jakýchkoliv Hedgingových transakcí uzavřených 
s Obchodníkem. 

vı „Prıpustné právo třetí osoby“ znamená: 

(a) jakékoli zástavní právo vznikající ze zákona a/nebo v rámci obvyklé správy Výstavce; 

(b) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního 
vı orgánu na základě zákona nebo primo ze zákona a/nebo v rámci obvyklé správy Výstavce; 

(c) jakákoliv výhrada vlastnického práva zajišťující nesplatné dluhy Výstavce kbudoucímu 
zaplacení kupní ceny Zboží, investičního majetku a/nebo služeb Výstavci vzniklé v rámci 
obvyklé správy Výstavce v souhmné výši nepřesahující částku l0.000.000,- Kč (nebo její 
ekvivalent v cizích měnách) ročně; 

(d) jiné Zajištění existující ke dni uzavření této Smlouvy; 

(e) jakékoliv Zajištění zatěžující majetek v souhmné hodnotě nepřesahující částku 
10.000.000,- Kč (nebo její ekvivalent v cizích měnách) ročně; 

(f) jakékoliv Právo třetí osoby vzniklé S předchozím písemným souhlasem Obchodníka. 
vı ,,Prıslušná strana“ má význam uvedený v písmeni (a) Článku 9.7 (Slib odškodnění). 

„Rámcová hedginr-gová smlouva“ znamená Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním 
trhu uzavřenou mezi Výstavcem a Obchodníkem. 

vı „Referenční banky“ znamená banky, které urcı Obchodník. 
„Referenční datum“ znamená, ve vztahu ke Směnce, druhý Pracovní den před jejím Datem 
vystavení. 

'GI „Referenční obdobı znamená, ve vztahu ke Směnce, období její Splatnosti. 
„Směnečná suma“ znaınená, ve vztahu ke Směnce, směnečnou sumu uvedenou na její lícní 
straně a S latnou V 'stavcem k Datu S latnosti.Y 
„Směııka“ znamená směnku vlastní vystavenou Výstavcem na řad Obchodníka jako rernitenta 
Směnky na základě Programu a ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru V 
Příloze č. 4 (Směnky) v souladu s příslušnou dohodou O Emisi Směnky a touto Smlouvou. 
„Směrnice 0 prospektu“ znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 
4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směmice 2001/34/ES (v upraveném znění), ve znění 
implementovaném příslušným členským státem Evropského hospodářského prostoru. 
„Splatnost“ znamená, ve vztahu ke Směnce, počet dnů od (a včetně) Data vystavení do (a 
vyjma) Data splatnosti. 

Víš ,,Tı`anse znamená všechny Směnky vystavené se Stejným Datem vystavení a se stejným 
Datem splatnosti. 

vı „Trvání prıslibu“ znaınená: 

(a) ve vztahu ke Směnkám jiným než Nahrazujícím směnkám, období od uzavření této 
Smlouvy (včetně) do Data refinancování (včetně); 

(b) ve vztahu k Nahrazujícím směnkám, období od Data refinancování (včetně) do 16.1.2025 
(včetně).

V 
,,Trzııí hodnota“ znamená tržní hodnotu Nemovitostí stanovenou v souladu S principy a 
postupy pro oceňování nemovitostí obecně uznávanými na trhu S nemovitostmi v Ceské 
republice. 
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ııv „Účet“ znamena ucet Výstavce č. dený u Administrátora na základě Smlouvy O 
běžném účtu uzavřené mezi Administrátorem a Výstavcem nebo takový jiný účet Výstavce, na 
kterém se Výstavce a Adıninistrátor předem dohodnou. 

ıvv „Ukončení zajisteni" znamená ve vztahu kNemovitoStem vzdání se zástavního práva 
písemným projevem vůle a poskytnutí součinnosti, kterou je možné rozumně požadovat za 
účelem výmazu zápisu o zástavním právu Z katastru nemovitostí. 

„Úvěrové Smlouvy KB“ Znamená společně smlouvu O kontokorentním úvěru uzavřenou mezi 
Komerční bankou a.s. a Výstavcem dne 13.7.2015 a smlouvu O revolvingovém úvěru uzavřenou 
mezi Komerční bankou a.S. a Výstavcem dne 6.5.2015. 

vı d ı 4 vı vı ,,Vedlejsı uje nánı“ znamená Dohodu o usporadání vzájemných práv a povinností a dalsim 
postupu ve vztahu k financování Statutámího města Liberce ze dne 31.10.2017. 
„Výchozí finanční výkaz“ znamená finanční výkaz Výstavce pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M), vyhotovený za rok 
2016. 

„Výnos do splatnosti“ znamená, ve vztahu ke Směnce, výnos k Datu splatnosti, vyjádřený jako 
sazba per arınum, která je součtem Marže a sazby PRIBOR za příslušné Referenční období, 
zaokrouhlený na celé násobky Setin procenta. 

vvı; vv v „Zajisteııı' znamená zajistení dluhů ve formě zástavního práva, zajisťovacího převodu práva, 
zajišťovacího postoupení pohledávky, podřízení dluhů, Směnky, notářského zápisu o přímé 
vykonatelnosti či jiné zajištění zajišťující jakýkoli závazek jakékoli osoby či jinak zvýhodňující 
určitou osobu při uspokojování jejich pohledávek nebo jakoukoli jinou smlouvu či ujednání se ıv Stejným ucinkem. 

,,Zajišť0vací dokument“ znamená kterýkoliv z dokumentů, na jehož základě je zřízeno 
Zajištění, uvedený v Článku 7 (Zajištění) nebo jakýkoliv jiný dokument vydaný či uzavřený 
Dlužníkem, jeho spřízněnou osobou a/nebo jinou osobou a sloužící k zajištění zadlužení 
Dlužníka podle této Smlouvy a/nebo jiných Finančních dokumentů. 
,,Započtení“ znamená, ve vztahu ke Směnkám Tranše, započtení vzájemných pohledávek 
Obchodníka jako remitenta Směnek a Výstavce jako Výstavce Směnek na zaplacení, a to 
v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí: 
(a) pohledávek Výstavce na zaplacení součtu Cen směnky všech Směnek Tranše, 
(b) pohledávek Obchodníka na zaplacení součtu Směnečných Sum Směnek, jejichž Datum 

splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle písmene (a) této definice, 
k Datu vystavení. 
„Ztráta ratingu“ znamená, že rating Výstavce vypracovaný Moody's Investors Service, Inc. je 
,,A3.cz“, nižší nebo žádný. 
„Žádost 0 vystaveni znamená zadost o vystavení Směnek ve fonně a obsahu ve všech 
podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 2 (Vzor Zádosti 0 vystavení). 
Výklad 
(a) J akýkoli odkaz v této Smlouvě na: 

časový údaj je odkazem na pražsky cas; 
„daň“ bude vykládán tak, že zahmuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na Sociální a 
zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy 
(včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti S jejich nezaplacením nebo prodlením 
S jejich placením); 

„DPH“ bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 
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(b) 

(C) 

(đ) 

G) 

Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně jakékoli podobné daně, 
která může být ukládánaˇmísto daně Z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která 
může být uložena mimo Ceskou republiku; 
,,D0kumentaci programu“ nebo jakoukoliv jinou smlouvu nebo instrument je odkazem na 
Dokumentaci programu nebo jinou smlouvu nebo instrument ve Znění pozdějších dodatků; 
,,Kč“ a „koruna česká“ označují zákonnou měnu České republiky, případně jinou měnu 
(převedenou podle platného směnného kurzu), která V budoucnu nahradí korunu českou; 

ı ' vı ıı ıv vı „měsıc“ bude vykládán jako odkaz na období zacınajıcı v jeden den kalendarního mesıce a 
končící po uplynutí jednoho (1) měsíce dnem číselně odpovídajícím dni v bezprostředně 
následujícím měsíci, S tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není 
Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto 
případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, S tím, že pokud některé období 
začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto 
období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí v poslední 
Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „měsíce“ budou vykládány obdobnč); 
,,nesplacené“ Směnky bude vykládán jako odkaz na Směnky, jež byly vystaveny a nabyty 
a nebyly proplaceny nebo dosud nejsou splatné nebo jež mají být vystaveny a nabyty na 
základě každé uzavřené dohody o Emisi Směnek; 
„osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně 
státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení 
má či nemá právní subjektivitu; 
„právní úprava“ nebo „právní předpisy“ zahrnuje jakékoliv právní předpisy a, ve vztahu 
ke kterékoliv osobě, rozhodnutí soudního a/nebo jiného orgánu Závazné pro takovou osobu, 
a to v platném a účinném znění; 
,,spřízněn0u osobu“ určité Společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k 
prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti 
(iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností Společnou mateřskou společnost, 
nebo (iv) společnosti nebo osoby jinak personálně či kapitálově propojené; 
,,Výstavce“, ,,Aranžéra“, ,,Obchodm'ka“ a/nebo ,,Adminístrátora“ bude vykládán tak, že 
zahmuje veškeré jejich právní nástupce a případné postupníky v souladu S jejich 
případnými příslušnými podíly; 
„zadlužení“ bude vykládáno tak, aby zahmovalo jakýkoli závazek (ať už hlavní nebo 
akcesorický) k úhradě či splacení peněžní částky, ať Současný nebo budoucí, nepodmíněný 
či podmíněný; 

Nadpisy článků, částí a pñloh slouží pouze pro usnadnění orientace. 
Není-li ustanoveno jinak, pojem použitý v jakékoliv jiné Dokumentaci programu nebo v 
jakémkoliv oznámení podaném podle nebo v souvislosti S jakoukoli Dokumentaci 
programu, má stejný význam v takové Dokumentaci programu nebo v oznámení jako v této 
Smlouvě. “ 

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
I Nevyplývá-li Z kontextu jinak, pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle majı 

shodný význam i v jednotném čísle, a naopak. 
ı I vı I I JMENOVANI ARANZERA, OBCHODNIKA A ADMINISTRATORA 

vı Jmenování Aranzera 
V/ ııı Výstavce tímto v souvislosti S vystavováním Směnek jmenuje Aranzera, aby obstaral znzení 

Programu za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Aranžér toto jmenování přijímá. 
Příloha č. l: Smlouva O směnečném programu ve znění před splacením dluhopisů: Strana 10



Jmenování Obchodníka 
Výstavce tímto v Souvislosti S vystavováním Směnek jmenuje Obchodníka, aby obstaral 
umístění Směnek za podmínek stanovených vtéto Smlouvě, a Obchodník toto jmenování 
přijímá. 

Jmenování Adıninistrátora 
Výstavce tímto v Souvislosti S vystavováním Směnek jmenuje Administrátora, aby jeho jménem 
a na jeho účet obstarával vystavování a placení Směnek a Související úkony za podmínek 
stanovených v této Smlouvě, a Administrátor toto jmenování přijímá. 

PROGRAM 
Povaha Programu 
(a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Obchodník oprávněn učinit Výstavci na 

základě účinné Zádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem: 
vz I/ 

(i) nabýt vprůběhu Trvání prıslibu ve vztahu ke Směnkám jiným než Nahrazujıcım 
Směnkám Směnky jiné než Nahrazující Směnky, do celkového součtu Směnečných 
sum ve výši Dostupného příslibu obchodníka; a 

(ij) nabýt v průběhu Trvání příslibu vztahujícího Se k Nahrazujícím Směnkám Nahrazující 
Směnky; a 

(iii) zaplatit za každou ztakových Směnek Cenu Směnky (pro vyloučení pochybností 
Strany potvrzují, že Cena Směnky Nahrazující Směnky bude zaplacena v rámci 
Započtení). 

(b) Výstavce není povinen vystavit jakoukoliv Směnku, dokud mezi ním a Obchodníkem 
nebyla uzavřena dohoda o Emisi Směnky. 

Směnky 
(a) Za podmínek stanovených v této Smlouvě je Výstavce oprávněn vystavit Směnky na řad 

Obchodníka za Cenu Směnky takových Směnek. Výstavce bere na vědomí, že Obchodník 
může Za podmínek stanovených v Článku 24 (Změny Stran a převody Směnek) nabyté 
Směnky dále obchodovat. 

(b) Datum vystavení každé Směnky musí být Pracovní den V rámci Trvání příslibu. 
(c) Splatnost každé Směnky musí být maximálně 183 dní a nastane 16. ledna nebo 16. 

července. Pokud tyto dny nebudou Pracovní dny, pak Splatnost každé Směnky bude 
bezprostředně předcházející Pracovní den nebo jiný Pracovní den, na kterém se Strany 
dohodnou. 

(d) Nedohodnou-li se Výstavce S Obchodníkem jinak, Směnky musí být 
(i) ve vztahu ke Směnce jiné než Nahrazující Směnce vystaveny na Směnečnou sumu 

130.000.000,- Kč; 

(ii) vystaveny na Směnečnou sumu ve vztahu k Nahrazující Směnce rovnající se nižšímu 
ze (A) součtu Směnečných sum všech Nahrazovaných Směnek, a (B) aktuálního 
Dostu ného říslibu obchodníka,P 

vždy (A) dle instrukce Obchodníka ohledně počtu kusů a Směnečných Sum Směnek a (B) 
při splnění všech požadavků stanovených platnými právními předpisy. Instrukce 
Obchodníka bude Výstavci Sdělena nejpozději 14 Pracovních dnů před vystavením Směnek 
každé jednotlivé Tranše a bude také obsažena v Nabídce (dle vzoru uvedené v příloze č. 3). 

(e) Součet Směnečné sumy nesplacených Směnek nesmí V žádném okamžiku přesáhnout 
Maximální objem. 

(f) Každá Směnka bude vyhotovena ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající 
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vzoru V Příloze č. 4 (Směnky) a vyplněna Administrátorem (jednajícím jménem Výstavce) 
v prostorách Administrátora v Praze. 

Dohoda 0 Emisi Směnky a pokyn k vydáııí Směnky 
(a) Přijetím Nabídky Výstavcem je mezi Výstavcem a Obchodníkem uzavřena dohoda o Emisi 

Směnky a (pokud to je relevantní) dohoda o Započtení. 
(b) Přijetí Nabídky Výstavcem je pokynem Výstavce Administrátorovi, S obsahem 

odpovídajícím dohodě o Emisi Směnky, k doplnění podstatných náležitostí Směnky nebo 
Směnek vystavovaných podle dohody o Emisi Směnky Administrátorem jménem Výstavce 
((i) Datum vystavení, (ii) Směnečná suma, (iii) Datum splatnosti) a kvystavení Směnky 
nebo Směnek vystavovaných podle dohody O Emisi Směnky Administrátorem jménem 
Výstavce. 

(c) Přijatá Nabídka představuje průkazný důkaz dohody o Emisi Směnky a je pro Strany 
Závazná. 

Postup Emise Směnky 
Pokud Výstavce přijme Nabídku Obchodníka učiněnou na základě Žádosti o vystavení, pak 
v den Data vystavení ve vztahu ke každé Směnce Tranše: 
(a) Obchodník zaplatí Výstayci (pokud je Částka vypořádání kladná) nebo Výstavce zaplatí 

Obchodníkovi (pokud je Cástka vypořádání záporná) Cástku vypořádání; a 
ıv 

(b) Administrátor (jednaj ící jménem Výstavce) doplní formular Směnky vyplněný a podepsaný 
Výstavcem tak, že na formulář Směnky podepsaný Výstavcem doplní na určené místo na 
lícní straně Datum vystavení, Směnečnou sumu a Datum splatnosti (pro vyloučení 
pochybnosti nikoliv ale podpis Výstavce) a předá Směnku Obchodníkovi jako remitentovi 
jejím uložením do úschovy pro Obchodníka; 

a to V souladu s Přílohou č. 4 (Směnky) a Přílohou č. (Administrativní postupy) a S tím, že 
Administrátor činí veškeré úkony předpokládané touto Smlouvou smerujıcı k vystavení Směnek 
jménem a na účet Výstavce, který jej k tomu touto Smlouvou zmocňuje. 
Vystavení Směnky 

ıı Předáním Směnky vystavované podle dohody O Emisi Administrátorem (jednajıcım jménem 
Výstavce) Obchodníkovi jako remitentovi je Směnka vystavena. 
Nevystavení Směnky 
V případě, že některá Směnka z jakéhokoliv důvodu (včetně neuskutečnění příslušného 
obchodu) nebude vystavena v souladu S příslušnou dohodou o Emisi Směnky, Výstavce a daný 
Obchodník o této skutečnosti neprodleně uvědomí Administrátora. 
Tranše 
Směnky (jiné než Nahrazující Směnky) budou vystavovány v samostatných Tranších. V rámci 
jedné Tranše je možné, a Obchodník může požadovat, vystavit i větší počet Směnek. Požadavek 
Obchodníka na vystavení většího počtu Směnek a jejich Směnečných sum bude Výstavci sdělen 
nejpozději 14 Pracovních dnů před vystavením Směnek každé jednotlivé Tranše a obsažen 
v Nabídce (dle vzoru uvedené v příloze č. 3). 

PORUCHA TRHU 
Pokud ve vztahu ke kterémukoliv Referenčnímu období: 

vı 
(a) Obchodník zjistí, že okolo 13:00 hodiny v Referenční datum nelze pro pnslušné Referenční 

období stanovit sazbu PRIBOR v souladu S definicí sazby PRIBOR uvedenou V Článku 1.1 
(Definice) a/nebo že žádná Referenční banka nenabídla předním bankám na příslušném 
mezibankovním trhu depozita pro korunu českou pro příslušné období nebo že takovou 
nabídku učinila pouze jedna Z Referenčních bank; nebo 
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(b) před koncem pracovní doby v Praze V Referenční daturn Obchodník zjistil, že náklady na 
získání odpovídajících depozit ve výši příslušné Cástky vypořádání přesahují výši 
stanovené sazby PRIBOR; 

potom: 

(a) Obchodník vyrozumí o takovém případu Výstavce; a 

(b) Obchodník stanoví náhradní referenční sazbu nahrazující sazbu PRIBOR, která bude 
odpovídat oprávněným nákladům Obchodníka na refinancování částky ve výši odpovídající 
příslušné Cástce vypořádání na dobu odpovídající Splatnosti příslušné Směnky nebo 
Směnek. 

DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI 
Zvýšení plateb Z důvodů daně 
(a) Všechny platby ze strany Výstavce Aranžérovi, Obchodníkovi a Administrátorovi budou 

provedeny v plné výši a bez srážek Z titulu daně S výjimkou případů, kdy je Výstavce 
povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má 
Výstavce uhradit a Z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby 
po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Aranžér, Obchodník a/nebo 
Administrátor obdržel částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, 
kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem 
odvedena. 

(b) Pokud je Výstavce podle právních předpisů povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku 
daně Z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Dokumentace programu a/nebo Směnky 
(nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu 
výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit Aranžéra, Obchodníka a/nebo 
Administrátora. 

(c) V případě, že Výstavce provede jakoukoli platbu podle Dokumentace programu a/nebo 
Směnky, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou 
Srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu“ ve lhůtě 
stanovené pro provedení takové platby podle platných právních předpisů a do třiceti (30) 
dnů od provedení takové platby příslušnému úřadu předat Aranžérovi, Obchodníkovi 
a/nebo Adrninistrátorovi prostou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad 
o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně. 

DPH 
(a) Veškeré platby (včetně, nikoliv však výlučně, nákladů a výdajů) podle jakékoliv 

Dokumentace programu a/nebo Směnky hrazené Výstavcem Aranžérovi, Obchodníkovi 
a/nebo Adnıinistrátorovi nebudou zahmovat DPH at' již aplikovanou Českou republikou 
nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, 
že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jiné obdobné daně), je Výstavce povinen 
Zaplatit Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Admínistrátorovi současně S touto platbou i 

částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně. 
(b) V případě, že podle Dokumentace programu má Výstavce povinnost uhradit Aranžérovi, 

Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi částku jakékoliv újmy, nákladů a výdajů, je 
Výstavce povinen současně S platbou takové částky uhradit Aranžérovi, Obchodníkovi 
a/nebo Administrátorovi v plné výši DPH, aplikovanou Českou republikou, kterou 
Aranžér, Obchodník a/nebo Administrátor zaplatil nebo má povinnost Zaplatit ve vztahu k 
této újmě, nákladům nebo výdajům. 

(c) Strany potvrzují, že emise Směnek (včetně Nahrazujících Směnek) Výstavcem na řad 
Obchodníka za podmínek této Smlouvy nepředstavuje převod cenných papírů ve smyslu § 
51 odst. 1 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., 
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O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. 
Zvýšené náklady 
Pokud Z důvodu (i) jakékoli změny právních předpisů, jejich výkladu nebo aplikace Českou 
národní bankou, Evropskou centrální bankou nebo obdobným regulačním orgánem, nastalé po 
dni uzavření této Smlouvy, a/nebo (ii) splnění Požadavku kapitálové přiměřenosti Ceské 
národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu, které je 
Obchodník povinen splnit, včetně požadavků na udržování povinných minimálních rezerv a 
pojištění vkladů: 

(a) Obchodník (nebo jeho mateřská společnost) není schopen dosálmout Iníry návratnosti 
svého kapitálu před Zdaněním, které by býval byl schopen dosáhnout, kdyby nepřevzal 
nebo neudržoval příslib nabýt, zaplatit a držet Směnky podle této Smlouvy a neplnil své 
dluhy a povinnosti (včetně nabýt, zaplatit a držet Směnky) podle této Smlouvy; 

(b) Obchodníkovi (nebo jeho mateřské Společnosti) vzniknou náklady vyplývající Z uzavření, 
převzetí nebo udržování příslìbu nabýt, zaplatit a držet Směnky podle této Smlouvy nebo 
phıění jeho dluhů a povinností (včetně nabýt a zaplatit Směnky) podle této Smlouvy; 

(c) Obchodník (nebo jeho mateřská společnost) je povinen provést jakoukoli platbu Z titulu 
daně (kromě daně Z příjmu nebo jiné přímé daně důchodového typu) uložené nebo 
vypočítané Z částky Směnečných sum nabytých Směnek a/nebo Z jakékoli částky, kterou 
Obchodník obdržel nebo může obdržet na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek 
a tato platba není předmětem náhrady daně podle Článku 5.1 (Zvýšení plateb Z důvodů 
daně) 

a tím se Obchodníkovi zvýší náklady V souvislosti S touto Smlouvou, pak je Výstavce povinen 
na základě písemné žádosti Obchodníka, v níž bude uveden způsob výpočtu zvýšených nákladů 
a ke kterému budou přiloženy dokumenty prokazující vznik zvýšených nákladů a jejich výši, 
zaplatit Obchodníkovi do 15 Pracovních dnů od obdržení této písemné žádosti částky nezbytné 
k uhrazení výšeuvedených zvýšených nákladů Obchodníka a/nebo jeho mateřských společností. 
N ăklady přerušení 
(a) Strany se dohodly, že pokud bude kdykoli od Data refinancování (včetně) do 16.7. 2025 

(včetně) Dostupný příslib obchodníka ve v é než 0,- Kč, Výstavce zaplatí 
Obchodníkovi náklady přerušení vypočtené jako per annum z částky 
(i) (v případě prvního výpočtu) Dostupného příslìbu obchodníka; 
(ii) (pro případ druhého a dalšího výpočtu) vypočtené jako 

(A) (pro případ, že se Dostupný příslib snižuje) 
bezprostředně předcházející Dostupný příslib obchodníka 
mínus 

aktuáhıí Dostupný příslib obchodníka, 
nebo 

(B) (pro případ, že se Dostupný příslib zvyšuje) 
aktuální Dostupný příslib obchodníka 
mínus 

bezprostředně předcházejıcı Dostupný prıslib obchodníka, 
a to za každý den v období od Data refinancování (včetně) do 16.7. 2025 (včetně) 
následující po dni, (V případě prvního výpočtu) ve kterém bude Dostupný příslib 
obchodníka ve výši jiné než 0,- Kč nebo (pro případ druhého a dalšího výpočtu), ve kterém 
dojde ke změně výše Dostupného příslìbu obchodníka. 
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(b) Splatnost Nákladů přerušení nastává dnem uvedeným ve výzvě Obchodníka Výstavci 
kzaplacení Nákladů přerušení. Náklady přerušení budou uhrazeny na účet Obchodníka 
uvedený v takové výzvě. 

Závazková provize 
ıv Pro ucely této Smlouvy se toto ustanovení nepoužije. 

vı Odměna Aranzera 
vı Výstavce zaplatí Aranzerovi odměnu Aranžéra dle Dohody O poplatcích. 

Odměna Administrátora 
Výstavce zaplatí Administrátorovi odměnu Administrátora dle Dohody o poplatcích. 
Náklady a výdaje 
Výstavce: 

(21) 

(b) 

(0) 

(d) 

vzd v/ ıvı na za ost Aranzera vždy do 10 (deseti) Pracovních dnů od obdržení takove zadosti uhradí 
Aranžérovi všechny účelně vynaložené a řádně doložené náklady a výdaje (včetně nákladů 
právního zastoupení a to až do výše č a nákladů na znalecké posudky) Spolu S 
příslušnou DPH, které vynaloženy v souvislosti S přípravou, vyjednáváním, vypracování, 
tiskem a distribucí Dokumentace programu a Směnek a všech dokumentů jimi 
předpokládaných a realizací transakcí Zamýšlených Dokumentací programu; 

vv požaduje-li uzavření dodatku nebo upustení od požadavků podle Dokumentace programu, 
uhradí Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi na jeho žádost veškeré účelně 
vynaložené a řádně doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) spolu 
S příslušnou DPH, které Aranžér, Obchodník a/nebo Administrátor vynaložil v souvislosti s 
odpovědí na takovou žádost a S jejím případným Splněním; 
na žádost Aranžéra, Obchodníka a/nebo Administrátora bude Výstavce hradit všechny 
účelně vynaložené la řádně doložené náklady a výdaje (včetně nákladů 'právního 
zastoupení) Spolu S příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti S ochranou a/nebo 
vymáháním práv Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi vyplývajících 
z Dokumentace programu a Směnek a všech dokumentů jimi předpokládaných; 
uhradí veškeré účelně vynaložené a řádně doložené registrační a jiné poplatky spojené S 
Dokumentací program a/nebo Směnkami nebo jakýmkoli rozsudkem nebo rozhodnutím 
vydaným v kterékoli době v souvislosti S nimi a na vyžádání Aranžéra, Obchodníka a/nebo 
Administrátora, a bude Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Adrninistrátorovi poskytovat 
náhrady za veškeré finanční dluhy, náklady, nároky a výdaje vyplývající Z neplacení nebo 
prodlení S placením těchto poplatků. 

Smluvní pokuta 
(3) 

(b) 

Pokud Výstavce poruší jakoukoli Z povinností uvedených v Článcích 9.1 (Účel a použití) 
až 9.19 (Platební styk) a/nebo Článku 17 (Důvěrnost informací) této Smlouvy, může 
Obchodník požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výš  za každé jednotlivé 
porušení. Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Obchodníka 
Výstavci k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Obchodníka uvedený 
v takové výzvě. 

vv Zaplacení smluvní pokuty v prıpadě porušení jedné povinnosti podle této Smlouvy se 
nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti 
nebo při porušení jiné povinnosti podle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká povinnost Strany povinné splnit povinnost utvrzenou smluvní pokutou. 
Odstoupení od této Smlouvy, výkon práv Obchodníka podle Článku 10.18 (Práva 
Obchodníka vpřıjvadě Přıjvadu porušení), existence okolností vylučujících odpovědnost 
ani nedostatek zavinění Výstavce nezpůsobují zánik práva Obchodníka na zaplacení 
smluvní pokuty. 
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6 .2 

(c) Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Obchodníka na náhradu škody přesahující výši 
smluvní pokuty, která vznikne Obchodníkovi v důsledku porušení této Smlouvy 
Výstavcem, ani práv Obchodníka podle Clánku 10.18 (Práva Obchodníka v případě 
Případu porušení). 

Úroky z prodlení 
Strany se dohodly, že pokud některá částka, kterou má Výstavce uhradit v Souvislosti 
S Dokumentací programu a/nebo Směnkamí, nebude ułırazena ke dni její splatnosti nebo pokud 
některá částka, kterou má Výstavce uhradit podle rozhodnutí soudu v souvislosti S Dokumentací 
programu a/nebo Směnkamí, nebude uhrazena ke dni uvedenému v takovém rozhodnutí, bude 
úrok Z prodlení takové částky ve výši 6 % per annum. 
Platby 

Ke každému datu, ke kterému budou částky uvedené vtomto Článkıı 5 splatné, zmocňuje 
Výstavce Aranžéra, Obchodníka a Administrátora, aby si tuto částku inkasovali v prostředcích 
použitelných ve stejný den (nebo V jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro 
zúčtování mezinárodních bankovních transakcí V Praze V českých korunách) Z jakýchkoli účtů 
Výstavce vedených u Aranžéra, Obchodníka a/nebo Administrátora. 

ODKLÁDACÍ PODMÍNKY 
Odkládací podınínky 

(a) Výstavce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka doručit Žádost O 
vystavení, pokud Obchodník Výstavci nepotvrdí, že obdržel ve formě a obsahu přijatelném 
pro Obchodníka všechny dokumenty uvedené vPříloze č. 1 (Dokumenty ke 
Splnění odkládacích podmínek). 

(b) Dojde-li k doručení Žádosti oˇvystavení Obchodníkoviˇ před Splněním odkládací podmínky 
uvedené v písmeni (a) tohoto Clánku 6.1, bude taková Zádost o vystavení neúčinná. 

Ĺ`„)alší odlšláćľací podmínky 
Povinnost Obchodníka nabýt a zaplatit Směnky podle této Smlouvy a jakékoliv dohody o Emisi 
Směnky jsou podmíněny existencí následujících skutečností: 
(a) všechna prohlášení a ujištění uvedená v Článku 8 (Prohlášení a ujištění) jsou k 

navrhovanému dni uzavření dohody o Emisi Směnky a dni Emise Směnky ve všech 
podstatných ohledech pravdivá a úplná a nejsou V žádném podstatném ohledu zavádějící; 

(b) nenastal ani netrvá Případ porušení ani Potenciální případ porušení a uzavřením dohody o 
Emisi Směnky ani vystavením Směnky Případ porušení nebo Potenciální případ porušení 
l'lCl'1aSÍaľlC; 

celková Směnečná suma nesplacených Směnek nepřesahuje a (od uzavření dohody o Emisi 
Směnky do Data vystavení S vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných Směnek) 
ani vystavením Směnky nepřesálme výši Maximálního objemu; 

(C) 

(L1) po datu uzavření této Smlouvy nedošlo (i) k Zařazení Výstavce na Seznam územních 
Saınosprávných celků, které porušily své povinnosti podle příslušných právních předpisů O 
pravidlech o rozpočtové odpovědnosti a / nebo (ii) podle názoru Obchodníka, k podstatné 
negativní změně ve finanční situaci Výstavce, jeho podnikání a právním postavení ani k 
žádné jiné změně, která by mohla podstatně negativně ovlivnit možnost plnění dluhů a 
povinností Výstavce Z Dokumentace programu- a/nebo Směnek, Zejména Z pohledu 
pravidel O rozpočtové odpovědnosti nedošlo / nehrozí ze strany příslušného ministerstva k 
pozastavení převodu podílu na výnosu dani; 
uzavřením dohody o Emisi Směnky a vystavením Směnky Strany neporuší jakýkoliv právní 
předpis a dluhy a povinnosti Z dohody O Emisi Směnky a Směnky budou platné a 
vymahatelné vůči Výstavci v souladu s jejich podmínkaırıi; 

(6) 
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(f) signatáři Výstavce, kteří podepsali formuláře Směnek uschované u Administrátora, jsou 
osobarni oprávněnými podepisovat Směnky jménem Výstavce; 

(g) Obchodník nevyužije svého práva podle Článku 3.1, písm. (d) této Smlouvy. 

ZAJIŠTÉNÍ 
Druhy zajištění 
Výstavce zřídí Zajištění uvedené v tomto Článku 7 ve prospěch Obchodníka za účelem zajištění 
veškerých peněžitých dluhů Výstavce vůči Obchodníkovi Z Dokumentace programu a Směnek a 
bude toto zajištění řádně udržovat v plném rozsahu až do doby splacení veškerých Směnek a 
zániku všech povinností Obchodníka, Aranžéra a Administrátora na základě Dokumentace 
programu a Směnek. 

Zajištění 

(a) Výstavce zajistí, že Splnění dluhů uvedených v Článku 7.1 (Druhy zajištění) bude zajištěno 
zástavním právem ve prospěch Obchodníka jako jediného zástavního věřitele k 167 
Dluhopisům ve formě a obsahu přijatelném pro Obchodníka. 

(b) Výstavce zajistí, že sphıění dluhů uvedených v Článku 7.1 (Druhy Zajištění) bude zajištěno 
zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Obchodníka jako jediného zástavního 
věřitele kNemovitoStem, jejichž tržní hodnota dosahuje dle názoru Obchodníka alespoň 
l.0O0.000.000,- Kč, a to na základě smlouvy O fiízení zástavního práva k nemovitostem ve 
formě a obsahu přijatelném pro Obchodníka. 

vı V prıpadě, že: 
(i) Výstavce plánuje vyjmout jakoukoliv Nemovitost ze zástavy dle bodu (a); 
(ii) oznámí Obchodníkovi svůj záměr vyjmout takovou Nemovitost nejméně 30 

Pracovních dnů před datem plánovaného vyjmutí; a 

1 
vv vv 

(iii) splnění dluhů uvedených v Č ánku 7.1 (Druhy zajisteni) bude zajisteno zástavním 
právem ve prospěch Obchodníka jako jediného zástavního věřitele k Nemovitostem, 
jejichž tržní hodnota bude dle názoru Obchodníka dosahovat po vyjmutí takové 
Nemovitosti alespoň l.0O0.000.000,- Kč (vždy na základě smlouvy O zřízení 
zástavního práva k nemovitostem ve formě a obsahu přij atelném pro Obchodníka), 

Obchodník bezdůvodně neodepře Ukončení Zajištění ve vztahu k této Nemovitosti. 
(c) Výstavce zajistí, že Splnění dluhů uvedených v Článku 7.1 (Druhy zajištění) bude zajištěno 

zástavním právem ve prospěch Obchodníka jako jediného zástavního věřitele k veškerým 
pohledávkám Výstavce Z jeho veškerých účtů, a to na základě smlouvy O zřízení zástavního 
práva k pohledávkám Z bankovních účtů ve formě a obsahu přijatelném pro'Obchodníka. 

ıv PROHLASENÍ A UJIŠTĚNÍ 
Prohlášení a ujištění 

Výstavce činí Obchodníkovi prohlášení a ujištění uvedená v Článku 8.2 (Status a oprávnění) až 
8.19 (Maximální objem) ke dni uzavření této Smlouvy a všechna prohlášení a ujištění uvedená v 
Clánku 8.2 (Status a Oprávnění) až 8.19 (Maximální objem), budou považována za opakovaně 
učiněná Výstavcem ke každému dni, kdy dojde k dohodě o Emisi Směnky nebo k Emisi 
Směnky. Výstavce bere na vědomí, že Obchodník uzavírá tuto Smlouvu a další Dokumentaci 
programu S důvěrou v tato prohlášení a ujištění. 
Status a oprávnění 

ır Výstavce je veřejnoprávní korporací existujıcı v souladu s právními předpisy České republiky a 
může činit veškerá právní jednání, zejména k uzavření Dokumentace programu, které je Stranou, 
a k vystavení Směnek a učinění všech právních jednání požadovaných pro platné uzavření 
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8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

Dokumentace programu, které je Stranou, a kvystavení Směnek a k plnění všech dluhů a 
povinností vyplývajících Z Dokumentace programu a ze Směnek. 
Právní závaznost 
Dluhy a povinnosti, které Výstavce přijímá podle Dokumentace programu a Směnek, jsou 
platné a účinné a vymahatelné vůči Výstavci v souladu S podmínkami stanovenými 
v Dokumentaci programu a ve Směnkách. 
žádný kønfliıxı S jinými pøvinnøsnni 
Uzavření Dokumentace programu a vystavení Směnek, výkon práv a plnění povinností 
Výstavce vyplývajících zDokı1mentace programu nebo ze Směnek ani realizace transakcí 
předvídaných v Dokumentaci programu není a nebude: 

(H) v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Výstavce smluvní stranou ani jiným 
dokumentem, které jsou pro Výstavce Závazné a význarrmé; 

(b) 

(0) 

v rozporu S vnitřními předpisy Výstavce; 
v rozporu S rozhodnutími, pokyny nebo jakýmikoli pro Výstavce závaznými instrukcemi 
jiné osoby; ani 

(d) v rozporu S platnými právními předpisy (zejména právními předpisy upravujícími oblast 
hospodaření Výstavce, rozpočtovou odpovědnost Výstavce, apod.) nebo individuálnímì 
správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou 
pro Výstavce závazné.

\ §‹ Q-I \ ‹ \ na porusem 
Výstavce neporušuje žádnou povinnost uloženou mu právním předpisem nebo rozhodnutím 
soudního, správního či obdobného orgánu způsobem, který by mohl mít Podstatný nepříznivý 
dopad. 

Emisní podınínky a Dluhopisy 
Všechny dluhy a povinnosti Výstavce v souvislosti S Emisními podmínkami a Dluhopisy jsou 
plněny a nenastal Případ neplnění závazků, jak je tento pojem definován v Emisních 
podmínkách. 

Platııost 

Všechna Povolení byla obstarána a jsou ve všech podstatných ohledech platná a účinná. 
vu ıv Vyloučeııí odpoctu a srazek 

Výstavce není povinen odvádět z plateb uskutečňovaných podle Dokumentace programu a vf ıv Směnek ve prospěch Obchodníka zadné odpočty ani srazky Z titulu daně. ' 

Vyloučení imıınity 
vı Výstavce není v jakérnkoli rızení v Souvislosti s Dokumentaci program a/nebo Směnkamì 

oprávněn žádat pro sebe nebo svůj majetek vynětí z takového ñzení, Z výkonu rozhodnutí nebo 
obdobného řízení vedeného proti němu. 
Žádné poplatky; splnění oznaınovací povinnosti 
(a) S výjimkou povinností dle zákona č. 340/2015 (0 zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), 
podle právních předpisů České republiky platných a účinných ke dni uzavření této 
Smlouvy nemusí být žádná Dokumentace programu ani Směnky předloženy, 
Zaregistrovány nebo zapsány u žádného Soudu, veřejného registru nebo orgánu veřejné 
Správy v České republice a v souvislosti S jejich podpisem není třeba platit žádné poplatky 
nebo, pokud takové povinnosti existují, byly splněny. 

(b) Výstavce před podpisem Dokumentace programu splnil všechny oznamovací povinnosti 
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8.11 

8.12 

8.13 

8.14 

8.15 

8.16 

8.17 

8.18 

uložené právními předpisy České republiky. 
Neexistence Případu porušení nebo Potenciálm'ho případu porušení 

vf vı Neexistuje, netrvá a ani nehrozí jakýkoli Prıpad porušení nebo Potenciální pripad porušení. 
Úplnost sdělených informací 

Všechny informace předané v souvislosti S Programem v písemné podobě (popřípadě 
elektronickou poštou) Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi Výstavcem nebo 
jeho poradci byly k datu jejich předání pravdivé, úplné a správné a neexistují žádné skutečnosti 
nebo okolnosti souvisejících S Programem, které by Aranžérovi, Obchodníl<ovi nebo 
Administrátorovi nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném 
ohledu učinit Zavádějícími. 

Finanční výkazy 
(a) Výchozí finanční výkaz i každý finanční výkaz následně předkládaný Výstavcem podle 

Článku 9.2 (Finanční výkazy a informace) ve všech ohledech pravdivě, věrně a úplně 
zobrazují finanční situaci Výstavce k datu, k němuž byly sestaveny, a výsledky 
hospodaření Výstavce v průběhu tehdy ukončeného účetního období. 

(b) Od vydání Výchozího finančního výkazu nebo posledního finančního výkazu následně 
doloženého Výstavcem podle Článku 9.2 (Finanční výkazy a informace) nedošlo k žádné 
nepříznivé změně v příjmech, provozu, činnosti, majetku, finanční (či jiné) Situaci 
Výstavce, které by v jakémkoliv ohledu nepříznivě ovlivnily a/nebo mohly ovlivnit 
schopnost Výstavce plnit dluhy a povinnosti vyplývající Z Dokumentace programu a/nebo 
ze Směnek. 

(c) K datu, k němuž byl sestaven Výchozí finanční výkaz nebo jakýkoliv finanční výkaz 
následně předkládaný Výstavcem podle Článku 9.2 (Finanční výkazy a informace) neměl 
Výstavce žádné dluhy a povinnosti (podmíněné ani jiné) které by v něm (včetně jeho 
příloh) nebyly uvedeny nebo na něž by v ní nebyly vytvořeny odpovídající rezervy. 

Přinejmenšíın rovnocenné postavení poìledávek 
/ı /V Dluhy a povinnosti Výstavce vyplývajıcı Z Dokumentace programu, jejız je smluvní stranou, a Z 

vystavených Směnek mají a budou mít přinejmenším rovnocenné postavení (pari passu) 
S nepodrníněnými nezajištěnými dluhy a povinnostmi vůči všem jejich dalším věřitelům, s 
výjimkou těch dluhů a povinností, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících 
výkon rozhodnutí nebo exekuci. 
Vyloučení povinnosti vytvořit zajištění 
Uzavření Dokumentace program a/nebo vystavení Směnek a výkon práv Výstavce a plnění jeho 
povinností Z nich vyplývajících (a) nepovede k existenci či vzniku jakéhokoli Práva třetí osoby 
a (b) nezavazuje Výstavce k tomu, aby zřídil Právo třetí osoby. 
Žádné nedoplatky 
Výstavce nemá dle svého vědomí žádné nedoplatky či splatné dluhy nebo povinnosti ve vztahu 
kdaním, veřejnému zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a Státní politice 
zaměstnanosti či jakýmkoli jiným obdobným odvodovým povinnostem. 

ıvı Žádne rızení a soudní spory 
Ve vztahu k Výstavci nebylo dle jeho vědomí zahájeno a neprobíhá jakékoliv soudní, rozhodčí 
a/nebo Správní řízení, které by mohlo mít Podstatný nepříznivý dopad, ani takové řízení nehrozí. 
Podstatné smluvní vztahy 
Všechny smlouvy uzavřené Výstavcem, které jsou podstatné Z pohledu jeho činnosti, právního 
postavení a finanční pozice, (i) jsou platné, účinné a vymahatelné v souladu s jejich 
podmínkami, a (ii) v důsledku transakce předpokládané na základě Dokumentace programu 
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nedojde k jejich ukončení ani jiné změně jejich podmínek, V obou případech ledaže by taková 
skutečnost nemohla mít Podstatný nepříznivý dopad. 
Maximální objem 
Celková Směnečná suma nesplacených Směnek (od uzavření dohody o Emisi Směnky do Data 
vystavení S vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných Směnek) k datu uzavření 
jakékoliv dohody o Emisi Směnky a/nebo k Datu vystavení jakékoliv Směnky nepřesahuje výši 
Maximálního objemu. 
Oznámení O nepřesnosti 
Pokud před Emisí Směnky a jejím předání Obchodníkovi dojde k jakékoliv události, v jejímž 
důsledku by se prohlášení a ujištění učiněné v tomto Článku 8 staly okamžitě nebo po uplynutí 
určité lhůty nepravdivými nebo nesprávnými, oznámí Výstavce takovou událost neprodleně 
Obchodníkovi. 

POVINNOSTI A DLUHY 
Účel a použití 

Výstavce je povinen použít prostředky Získané jako Cena Směnek výhradně za účelem 
předčasného splacení Dluhopisů a splacení Nahrazovaných Směnek. 
Finaııčııí výkazy a informace 
Výstavce předá Obchodníkovi: 

(a) schválený roční rozpočet, a to vždy do jednoho (1) měsíce od jeho schválení; 
(b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí (Fin 2-12 ) nejpozději vždy do jednoho (1) měsíce po skončení každého 
kalendářního pololetí, dále rozvahu Výstavce a výkaz zisků a ztrát Výstavce, nejpozději 
vždy do-jednoho (1) měsíce po skončení každého kalendářního pololetí; 

(C) vždy do jednoho (1) měsíce po skončení každého kalendářního pololetí, případně též na 
výzvu Obchodníka a ve lhůtě stanovené ve výzvě, 
(i) informace o vývoji dluhů Výstavce k ostatním věřitelům v členění do a po splatnosti a 

informace o vývoji pohledávek za svými dlužníky a závazků po lhůtě splatnosti; 
(ii) informaci ohledně dluhů představujících Finanční zadlužení společností, ve kterých 

má Výstavce majetkovou účast (přímo či prostřednictvím jiných osob), a to vždy 
v podobě akceptovatelné pro Obchodníka do (3) měsíců po ukončení kalendářního 
roku; 

přehled a informace ohledně poskytnutých půjček, úvěrů nebo jakýchkoli finančních 
záloh třetí osobě; 

(iii) 

(iv) prohlášení O plnění všech dluhů a povinností vzniklých v souvislosti S Dokumentací 
programu a Směnkami; 

vz vı 
(v) přehled a informace O soudních, rozhodcıch nebo správních rızení; 

vf vv (d) informace O svém úmyslu převzít dalsı dluhy a povinnosti nebo poskytnout zajistení za 
dluhy a povinnosti třetích osob (Zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, 
Zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového 
popisu čerpání, splácení, popř. trvání zajištění. Aktualizovaný stav dluhů a zajištění bude 
Výstavce předkládat Obchodníkovi vždy do třiceti (30) dnů po skončení každého 
kalendářního čtvrtletí; 
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(e) informace o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Výstavce 
plnit dluhy a povinnosti vůči Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi nebo 
podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, a neprodleně 
informovat Obchodníka o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu 
Výstavce; 

(f) takové další informace a dokumenty O podnikání, hospodářské a finanční situaci nebo 
právním postavení, které si Obchodník vyžádá, a to nejpozději do 10 Pracovních dnů od 
doručení výzvy Obchodníka, 

vždy za předpokladu, že tím nedojde kporušení obecně závazných předpisů a znich 
vyplývajících povinností Výstavce. 

Ratingy 

(a) Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníka o jakékoliv změně v hodnocení 
Výstavce nebo dluhových cenných papírů jím vydaných nebo zaručených ze strany 
Moody'S Investors Service, Inc. nebo dozví-li se o jejich umístění na seznamu 
,,Creditwatch“ nebo do jiného obdobného oznámení formální revize ratingu (včetně 
oznámení potvrzujícího změnu výhledu) kterékoliv ratingové agentury. 

(b) Výstavce se zavazuje zabezpečit, aby ratingové hodnocení Výstavce podle písm. a) nebylo 
starší než 15 měsíců. 

Informační povinnosti: Různé 
Výstavce doručí Obchodníkovi následující informace a kopie následujících dokumentů: 

(a) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví, informace o všech 
podstatných skutečnostech způsobujících změny finanční nebo majetkové situace, které by 
mohly mít za následek ohrožení zaplacení Smčnek; 

(b) bez zbytečného odkladu poté, co se O takové skutečnosti dozví, podrobnosti o jakékoliv 
škodě nebo újmě na majetku, přesahující 5.000.000,- Kč (nebo jejich ekvivalent v jiné 
měně) ve vztahu k jedné takové události; 

(c) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví, podrobnosti o vývoji 
příslušných právních předpisů (včetně zejména upravujících pravidla hospodaření Výstavce 
v oblasti rozpočtové odpovědnosti), které by mohly mít Podstatný nepříznivý dopad; 

(d) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů, poté, co se o takové 
skutečnosti dozví, informace o hrozbě soudního, rozhodčího nebo správního řízení a o 
zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního řízení, pokud by takové soudní, 
rozhodčí nebo správní řízení mohlo mít Podstatný nepříznivý dopad; 

(e) bez zbytečného odkladu poté, co se O takové skutečnosti dozví, informace o jakémkoliv 
nároku, oznáxnení nebo obdržené komunikaci týkající se jakéhokoliv Skııtečného nebo 
domnělého porušení právních předpisů nebo odpovědnosti plynoucí Z právních předpisů; 

Ocenění Nemovitosti 
ıv ıv Obchodník se souhlasem Výstavce, nejvyse jednou za čtyři kalendamí roky i bez souhlasu 

Výstavce, na náklady Výstavce zajistí vypracování Ocenění. J e-li dle předchozí věty k Ocenění 
vyžadován souhlas Výstavce, Obchodník předloží Výstavci cenové nabídky nezávislých znalců 
(minimálně dva) a se souhlasem Výstavce nechá jednoho Z nich vypracovat Ocenění. V případě 
nesouhlasného stanoviska Výstavce nebo v případě, že Výstavce neposkytne jakékoliv 
stanovisko dle předchozích vět, nechá Obchodník vypracovat Ocenění znalcem s nižší cenovou 
nabídkou, na náklady Výstavce. Není-li vyžadován souhlas, nechá Obchodník vypracovat 
Ocenění znalcem S nižší cenovou nabídkou, vždy na náklady Výstavce.. 
Ostatní informace 

(a) Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníka o jakékoliv události, jež by 
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podle jeho názoru mohla ovlivnit Splnění kterékoliv Z odkládacích podmínek podle 
Článku 6 (Odkládací podmínky), dále O jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za 
následek neschopnost Výstavce plnit dluhy a povinnosti vůči Aranžérovi, Obchodníkovi 
a/nebo Adrninistrátorovi nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Smlouva 
uzavřena, a rovnez o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu 
Výstavce. 

(b) Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníka o jakékoliv podstatné změně, 
jež by mohla negativně ovlivnit rozhodnutí Obchodníka nebo stávajícího či 
potencionálního nabyvatele Směnek o nabytí Směnek od Výstavce (nebo od Obchodníka) 
nebo jež by mohla mít vliv na správnost a přesnost kteréhokoliv Z prohlášení a ujištční 
uvedených v Článku 8 (Prøhzášønf zz njżšxøˇnn. 

(c) Výstavce se zavazuje, že bezodkladně a vplném rozsahu odpoví na všechny žádosti o 
poskytnutí informací předložené Aranžérem nebo Obchodníkem. 

9.7 Slib odškodnění 

(a) S ohledem na závazek Aranžéra, Obchodníka a Administrátora (,,PříSlušná strana“), že na 
žádost Výstavce budou jednat jako Aranžér, Obchodník a Administrátor podle této 
Smlouvy, se Výstavce zavazuje, že každé Příslušné straně nahradí jakoukoliv utrpěnou a 
řádně doloženou škodu, včetně výdajů, vzniklou Příslušné straně v souvislosti 
S následujícími skutečnostmi: 

vı 
(i) Výstavce nezaplatil jakoukoliv castku Z titulu Směnek; nebo 
(ii) jakákoliv Směnka nebyla po uzavření dohody O Emisi Směnky Z jakéhokoliv důvodu 

vystavena (nikoliv však v důsledku nezaplacení Směnek Obchodníkem); nebo 
(iii) jakákoliv Směnka byla vystavena jako Neplatná Směnka; nebo 
(iv) nastal jakýkoliv Případ porušení. 

(b) V případě, že je vznesen jakýkoliv nárok v písm. (a) výše nebo je proti Příslušné straně 
podaná jakákoliv žaloba a Příslušné Straně tak v souladu s tímto Clánkem 9.7 vznikne 
nárok na náhradu škody proti Výstavci, Příslušná strana o tom neprodleně uvědomí 
Výstavce (ačkoliv pokud tak neučiní, nebude Výstavce zproštěn odpovědnosti ztéto 
Smlouvy). Zúčastněné Strany se zavazují, že pokud taková skutečnost nastane, budou ji 
v dobré víře vzájemně konzultovat. 

(c) Výstavce není vázán žádným urovnáním sporu, které bylo uskutečněno bez jeho písernného 
souhlasu, stím, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odkládán. Výstavce bez 
předchozího písemného souhlasu Příslušné strany (jejíž Souhlas nebude bezdůvodně 
odepřen ani odkládán) neuzavře žádné urovnání probíhajícíh_o nebo hrozícího sporu ani 
jakkoliv neuzná příslušný nárok zakládající nárok na odškodnění (bez ohledu na to, zda je 
kterákoliv Příslušná strana skutečným nebo potencionálním účastníkem daného řízení), 
ledaže takové urovnání, nebo uznání zahrnuje bezpodrnínečné osvobození Příslušné Strany 
od všech dluhů a povinností vyplývajıcıch Z daného nároku nebo žaloby a neobsahuje 
jakékoliv prohlášení o porušení povinnosti ze Strany nebo jménem Příslušné strany. 

(d) Výstavce uhradí částky odpovídající škodě v měně, v níž byla škoda vyčíslena, a to do 15 
(patnácti) dnů od doručení žádosti O platbu od Příslušné strany. Zádost o platbu může být 
doručena zvlášť pro každý jednotlivý případ vzniku škody. 

(e) Slibem odškodnění podle tohoto Článku 9.7 není dotčena odpovědnost Výstavce za škodu 
způsobenou Příslušné Straně v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným 
způsobem. 

9.8 Soulad s předpisy 
Výstavce je povinen postupovat ve všech ohledech v souladu se všemi právními předpisy, které 
se na ně vztahují, pokud by jejich porušení mohlo zhoršit jeho schopnost plnit dluhy a 
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9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

povinnosti Z Dokumentace programu a Směnek. 
Pari passu 

Výstavce je povinen zajistit, aby peněžité dluhy Z Dokumentace programu a Směnek byly co do 
pořadí uspokojení alespoň rovnocenné (pari passu) S jeho nezajištěnými či nepodřízenými 
dluhy vůči jeho jiným věřitelům S výjimkou dluhů, které jsou upřednostňovány kogentními 
právními předpisy. 

Žádná zfljišıčni 
(3) 

(b) 

Výstavce nezřídí a nepřipustí, aby bylo zřízeno, jakékoli Zajištění k tíži jeho majetku. 
Výstavce: 

(i) nezcizí ani nepřenechá k užívání Svůj majetek S právem zpětného nabytí tohoto 
majetku; 

(ii) neuzavře jakoukoli smlouvu, na jejímž základě může dojít k nakládání S peněžními 
prostředky ze strany třetí osoby nebo započtení; ani 

(iii) nepřevezme jakékoli dluhy S obdobným účinkem, 
ı ı jsou-li takové úkony činěny především ke zvýšení Finančního zadlužení či financovanı 

nabytí majetku. 

(c) Omezení V písmenech (a) a (b) tohoto Článku 9.10 se nevztahují na: 
(i) Přípustné právo třetí osoby; a 

vv vı 
(ii) Zajistení zrizené S předchozím písemným souhlasem Obchodníka. 

Nakládání S majetkem 
(a) Výstavce nevstoupí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka do jednotlivé 

transakce či více transakcí (bez ohledu na to, jsou-li vzájemně provázané či nikoli), kterými 
by zcizil či přenechal k užívanı jakykoli Svůj majetek. 

GD) Omezení v písmeni (a) tohoto Článku 9.11 se nevztahuje-na: 
(i) jakýkoliv prodej, převod nebo jiné nakládání S majetkem, který je (A) zastaralý, 

Zbytečný a/nebo opotřebovaný a (B) dlouhodobě nepoužívaný a/nebo nepoužívaný pro 
účely běžné činnosti Výstavce; 

(ii) prodej a/nebo nájem zásob a/nebo zboží v rámci běžné činnosti Výstavce za podmírıek 
odpovídajících obvyklé tržní hodnotě a praxi; 

(iii) jakýkoliv prodej, převod nebo jiné nakládání S majetkem v Soulımné výši 
nepřesahující částku 50.000.000,- Kč (nebo její ekvivalent v cizích měnách) ročně; 

(iv) jakýkoliv prodej, nájem, převod nebo jiné nakládání S majetkem uskutečněné S 
předchozím písemným souhlasem Obchodníka. 

Finanční zadlužení 
ıv 

(a) Výstavce nepřijme a nezavaze- se přijmout jakékoliv dluhy, které by představovaly 
Finanční zadlužení. 

(b) Omezení v písmeni (a) tohoto Článku 9.12 Se nevztahuje na: 
(i) Přípustné finanční zadlužení; nebo 

(ii) Finanční zadlužení vzniklé S předchozím píserrmým souhlasem Obchodníka. 

(c) Výstavce se zavazuje, že žádná ze společností, ve kterých má Výstavce majetkovou účast 
(přímo či prostřednictvím jiných osob) nepřijme a nezaváže se pñjmout jakékoliv dluhy, 
které by představovaly Finanční zadlužení. 
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9.1 

9.1 

9.1

3

4
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6 

(d) Omezení v písmeni (c) tohoto Článkıı 9.12 se nevztahuje na: 
vı ıv 

(i) Finanční zadlužení vzniklé během prıslušného kalendářního roku v souhmné vysi ve 
vztahu ke všem společnostem S majetkovou účastí Výstavce nepřesahující částku 
50.000.000,- Kč; nebo 

(ii) Finanční zadlužení vzniklé S předchozím písemným souhlasem Obchodníka. 
O V Pujcky a ručení 

(a) Výstavce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka: 

(i) poskytnout půjčku, úvěr nebo jakoukoliv finanční zálohu třetí osobě; ani 
(ii) vystavit, poskytnout či převzít ručitelský Závazek, záruku či se jinak zavázat k ručení 

za dluhy a povinnosti třetí osoby či k dluhům a povinnostem třetí osoby pñstoupit. 
(b) Omezení v písmeni (a) tohoto Článku 9.13 se nevztahuje na půjčky, úvěry, finanční zálohy, 

ručení a přistoupení k dluhům a povinnostem uskutečněné během kteréhokoliv 
kalendářního roku do souhrnné výše 10.000.000,- Kč (nebo jejich ekvivalent V jiné měně). 

Nezákonnost 
vı V prıpadě, že se pro Výstavce Stane nezákonným nebo neplatným plnit povinnosti podle 

Dokumentace programu a/nebo Směnek, je Výstavce povinen uzavřít nejpozději do 10 
Pracovních dnů od obdržení žádosti ze strany Obchodníka takové dokumenty, které Obchodník 
bude požadovat ve vztahu k těmto povinnostem S cílem nahradit povinnosti, které se staly 
nezákonnými nebo neplatnými, povinnostmi zákonnými nebo platnými Se stejným nebo 
podobným obsahem pro Výstavce. 
Hedging 
(3) Výstavce je povinen uzavřít na základě Rámcové hedgingové smlouvy Hedgingovou 

transakci, která musí být uzavřena dle podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání; zůstat 
platná a účinná do Dne splnění pohledávek obchodníka; být uzavřena na částku 
odpovídající 100 % součtu Smčnečných Sum Směnek a Dluhopisů vystavených a 
nesplacených. 

(b) Výstavce se zavazuje, že: 

(i) bude plnit Své povinnosti a dluhy z Hedgingových smluv; 
(ii) neuzavře jakoukoliv derivátovou transakci jinou než Hedgingovou transakci 

S výjimkou (X) derivátových transakcí zakládajících Přípustné finanční zadlužení nebo 
(y) případu, kdy se tak Stane S předchozím písemným souhlasem Obchodníka; 

(iii) Výstavce nebude v rámci derivátových transakcí jiných než Hedgingové transakce 
nebo v souvislosti s nimi poskytovat jakékoliv Zajištění. 

vz 'v ıı V prıpadě, že nebude uzavřena Hedgingová transakce phıě zajisťujıcı úrokové riziko 
Výstavce vyplývající Z Finančního zadlužení má Obchodník právo jednostranně ukončit a 
vypořádat veškeré Hedgingové transakce, nebo jakoukoli jejich část. 

(C) 

(d) Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů, od vzniku jakéhokoliv 
měnového nebo úrokového rizika souvisejícího s činností Výstavce, je Výstavce povinen 
na výzvu Obchodníka S Obchodníkem uzavřít Hedgingovou transakci ke krytí takového 
rizika (ve formě a obsahu přijatehiém pro Obchodníka). 

Akvizice a investice 
(a) Výstavce bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka: 

(i) nebude investovat do akcií či jiných cenných papírů nebo podílů na základním 
kapitálu či je jinak nabývat, ani se jiným způsobem majetkově podílet na podnikání 
jiných osob; 
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9.17 

9.18 

9.19 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

(ii) nenabude závod či jeho část nebo podstatnou část majetku jiné osoby nebo majetek, 
který představuje organizační složku závodu jiné osoby. 

(b) Výstavce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka vstupovat do žádných 
konsorcií, tichých společností nebo jiných společných podniků S jinými osobami. 

(c) Výstavce nebude bez předchozího souhlasu Obchodníka nabývat dlouhodobý hmotný 
majetek nebo dlouhodobý finanční majetek jinak než v souhrnné hodnotě nepřesahující 
50 000 000,- Kč nebo ekvivalent v jiné měně během kalendářního roku. 

Daně 
vn vz Výstavce je povinen platit daně a jakékoli dalsı platby a/nebo odvody radně a včas v každém 

případě tak, aby nemohlo vzniknout ve prospěch státu či jiné osoby právo na zřízení Zajištění 
zatěžující jeho majetek. 

Schůze vlastníků Dluhopisů 
(21) Výstavce se zavazuje Obchodníka informovat 3 (tři) měsíce před úmyslem svolat schůzi 

vlastníků Dluhopisů a poskytnout mu agendu takové schůze. Lhůta dle předcházející věty 
může být na žádost Výstavce zkrácena na základě souhlasu Obchodníka. 

(b) Výstavce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka nesvolá schůzi 
vlastníků Dluhopisů. 

Platební styk 

(a) Výstavce se zavazuje ode dne podpisu této Smlouvy zajistit, (a) že 100% objemu 
veškerého platebního styku Výstavce bude prováděno výhradně prostřednictvím 
bankovních účtů vedených u Obchodníka a (b) že 100% Souhmu zůstatku na bankovních 
účtech Výstavce bude vedeno na bankovních účtech vedených u Obchodníka, přičemž výše 
uvedené povinnosti se neuplatní vrozsahu, v jakém jsou Existující účty používány k 
čerpání na základě Úvěrových smluv KB nebo k pñjmu dotací či příjmu družstevních 
podílů. 

(b) Výstavce se zavazuje, že s výjimkou Existujících účtů nebude mít žádné účty jiné než 
vedené u Obchodníka a Ceské národní banky. 

PŘÍPADY PORUŠENÍ 
v v Články 10.1 (Prípad neplnění dle Emisních podmínek) až 10.16 (Podstatná nepríznivá změna) 

popisují okolnosti, které pro účely a za podmínek této Smlouvy představují Případ porušení. 
Clánek 10.17 (Práva Obchodníka v případě Případu porušení) se zabývá právy Obchodníka po 
vzniku Případu porušení. 

VI I 

Prıpad neplnění dle Emisních podmínek 
vı Nastane jakýkoli Prıpad neplnění závazků, jak je tento pojem definován v Emisních 

podmínkách. 

Oznámení 0 předčasném splacení Dluhopisů 
Jakýkoli vlastník Dluhopisu doručil administrátorovi Dluhopisů Oznámení o předčasném 
splacení, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách. 
Změny Emisních podmínek a Úrokové zajištění 
(3) 

(b) 

Dojde ke změně-Emisních podmínek. 
Výstavce bude namítat neplatnost Dohody O narovnání nebo jakékoli Hedgingové 
transakce nebo dá najevo úmysl tak učinit nebo bude jakákoli Hedgingová transakce 
prohlášena za neplatnou. 

av Kterékoliv ze Zajišťovacích dokumentů není z jakéhokoliv důvodu platný nebo účinny ci 
Zajištění, které má na jeho základě vzniknout, nevznikne takovým způsobem a s takovým 

(0) 
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vı pořadím uspokojení, jaké prıslušný Zajišťovací dokument nebo Emisní podmínky 
předpokládají, nebo takové Zajištění přestane být platné či účinné nebo se sníží jeho 
hodnota. 

(d) Případ porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že Obchodník dal k takové změně 
předchozí písemný souhlas. 

10.4 Schůze vlastníků Dluhopisů 
av vf Rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů má nebo muze mít Podstatný neprıznivý dopad. 

10.5 Umořovací fond 
Umořovací fond, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách, nebude použit 
způsobem uvedeným ve Vedlejším ujednání. 

10.6 Rating 
Nastala Ztráta ratingu. 

10.7 Neplacení 

Výstavce nezaplatí v den splatnosti jakoukoliv částku splatnou podle Dokumentace programu 
a/nebo kterékoliv Směnky v místě a měně, ve které je splatná, ledaže: 
(a) nezaplacení je způsobeno administrativní nebo technickou chybou; a Současně 
(b) je platba provedena do 3 (tří) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho dodatečné 

splnění Aranžérem, Obchodníkem a/nebo Administrátorem. 
10.8 .I iné povinnosti 

(a) Výstavce poruší jakékoli ustanovení Dokumentace programu (jiné než uvedené v 
Clánku 10.1 (Případ neplnění dle Emisních podmínek). 

(b) Případ porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že porušení je možné napravit a 
stane se tak do pěti (5) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění Aranzerem, 
Obchodníkem a/nebo Adrninistrátorem. 

ıv 10.9 Nepravdivé prohlaseni 

(a) Jakékoli prohlášení či tvrzení Výstavce vDokı1mentaci programu nebo v dokumentu 
doručeném Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Administrátorovi v Souvislosti 
s Dokumentací programu se ukáže být nesprávným, zavádějícím či nepřesným v jakémkoli 
podstatném ohledu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je 
činěno. 

(b) Případ porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že Skutečnost způsobující, že dané 
prohlášení je nesprávné, zavádějící či nepřesné, je možné napravit nebo odstranit a stane se 
tak do pěti (5) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho Splnění Aranžérem, 
Obchodníkem a/nebo Administrátorem. 

10.10 Křížové porušení 

(a) Jakékoliv Finanční zadlužení Výstavce nebo společnosti, v které má Výstavce majetkovou 
účast (přímo či prostřednictvím jiných osob) není řádně nebo včas sphıěno. 

(b) Jakékoliv Finanční zadlužení Výstavce nebo společnosti, v které má Výstavce majetkovou 
účast (přímo či prostřednictvím jiných osob) se stane splatným před původním datem 
splatnosti v důsledku jakéhokoli porušení. 

(c) Závazek věřitele ve vztahu k jakémukoliv Finančnímu zadlužení Výstavce nebo 
společnosti, v které má Výstavce majetkovou účast (přímo či prostřednictvím jiných osob) 
je zrušen nebo pozastaven věřitelem Výstavce jako důsledek případu porušení. 

(d) Jakýkoliv věřitel Výstavce nebo společnosti, v které má Výstavce majetkovou účast (přímo 
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či prostřednictvím jiných osob) Získal právo prohlásit jakékoliv Finanční zadlužení 
Výstavce za předčasně splatné jako důsledek případu porušení. 

(e) Výstavce nebo společnost, v které má Výstavce majetkovou účast (přímo či 
prostřednictvím jiných osob) je v prodlení se splněním jakýchkoli Svých peněžitých dluhů 
(jiných než Z Finančního zadlužení). 

1 /V vı (f) Výstavce nebo spo ečnost, v které má Výstavce majetkovou ucast (prımo či 
prostřednictvím jiných osob) je vprodlení S plněním jakéhokoli peněžitého dluhu nebo 
povinnosti vyplývajícího ze smluvního ujednání (jiného než Dokumentace programu 
a/nebo Směnek) S Aranžérem, Obchodníkem a/nebo Admìnistrátorem. 

S tím, že: 

(g) Případ porušení podle písmen (a) až (f) tohoto Článku 10.10 nenastane, pokud celková 
částka daného Finančního zadlužení, které je více jak 90 dnů po splatnosti, vůči osobám 
jiným než Aranžér, Obchodník a/nebo Administrátor je nižší než 30.000.000,- Kč 
(kumulativně) nebo ekvivalent v jiné měně. 

10 11 Vyvlastnění a postižení majetku 
Jakýkoliv majetek Výstavce, jehož souhmná hodnota přesahuje 20.000.000,- Kč (dvacet 
milionů korun českých), je vyvlastněn, předmětem trestu nebo ochranného opatření, předmětem 
exekuce nebo výkonu rozhodnutí a/nebo předmětem veřejné dražby. 

10 12 Protiprávııost 

Plnění jakýchkoli dluhů a povinností Výstavce ZDokumentace programu a/nebo kterékoliv 
Směnky je nebo se stane protiprávním. 

10 13 Odmítnutí 
Výstavce odmítne plnit své dluhy a povinnosti Z Dluhopisů, Emisních podmínek, Dokumentace 
programu a/nebo kterékoliv Směnky v rozporu S jejími ustanovenírrıi, bude namítat neplatnost 
Dluhopisů, Emisních podmínek, Dokumentace programu a/nebo kterékoliv Směnky nebo dá 
najevo úmysl tak učinit. 

10 14 Zajištění 
»ˇ Kterýkoliv ze Zajišťovacích dokumentů není Z jakéhokoliv důvodu platný nebo ucinný či 

Zajištění, které má na jeho základě vzniknout, nevznikne takovým způsobem a S takovým 
pořadím uspokojení, jaké Zajišťovací dokument nebo tato Smlouva předpokládá, nebo takové 
Zajištění přestane být platné či účinné. 

10 15 Platnost a přípustnost 
Výstavce neprovede jakýkoli úkon, nesplní jakoukoli podmínku nebo povinnost, které jsou 
nezbytné k tomu, aby mohl (i) platně uzavřít Dokumentaci programu, které je stranou a/nebo 
platně vystavit kteroukoliv Směnku, nebo (ii) vykonávat svá práva a plnit dluhy a povinnosti 
vyplývající Z Dokumentace programu, které je stranou, a/nebo kterékoliv Směnky. 

10 16 Povolení 
Jakékoliv Povolení je pozastaveno, zrušeno, odvoláno či odejmuto (zčásti nebo zcela) nebo 
jinak pozbude účinnosti. 

10 17 Podstatná nepřízııivá zıněna 
Nastane taková skutečnost, která má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý dopad. 

10 18 Práva 0bchodııı'ka v případě Případu porušení 
Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může Obchodník: 
(a) písemným oznámením doručeným Výstavci oznámit Výstavci, že není povinen uzavřít 
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