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SPOŘITELNA

Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje
investičních nástrojů

Čegká spořitdna, a.s,, Praha 4, Q|bra¢htova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rej8trlku vedeném Mě8t8kým 8oudem v Praze, oddll B, vložka 1171
Názov a organlzačnlho útvaru: Správa aktiv pro |n8t|tuc|oná|n| klienty, Evropská 2890/17, praha
(dále jari .Banka')

a

Jméno a pHjnieni lobchodni firma (název): Dopravní podnik hl, m, Prahy, ak¢iová spo|ečno8t
Trvalý pobýti $idlo: PräM g, $ok0|ov$ka 217/42, psč 190 22
Zapsán v 0b¢hodnlm rejstřiku vodeném u M6Mského soudu v Pmze oddll B
Wentiňkačnl člslo: 0000588(3

Vložka 847

(dále jan .Kllant")

uzavlrajl tuto Komldonákkou 8m|ouvu o ob8taránl koupě nebo prodeio iňv¢$tičňl¢h náMrojů
(dále jeri HSm|ouva')

1.

1,1 Banka se zavazuje, žb bude vlaMnlm jménem ria účet Klienta jednak obmarávat koupi ňébQ pŕ0¢l¢j iňvě$HčM¢h M$NQiů,
8ť3 kterými 8ě obchoduje na trzlch v Ľe8ké republice a v zahranlčl, jednak uskutečňovat činnosdi smMujld k dosQoM
tohoto výdédkú.

1.2 Kliont SEl zavazuje zaplatit Banco cmy a uhradit náklady uvedené v ČI. 5 této Smlouvy.

2.

2,1 Klieňt jo oprávněn podávat Barm pokyny k obstaráni koupě nebo prodeje invedičnlch n&trojů. Klient podává pokyny na
tiskopisu, jehož vzor je v Při|QZB č. 3, Písomná forma je zachována, je-li pokyn učiněn faxem nebo jiným způsobem, jez
umožni zachycení ob8ahu pokynu (včetně podpku/ů za Klienta) a identlflkacl Kiknta,

2.2 Pokyn Klienta mu$| býl $ľozumite|ný, určitý a úplný,
a) Pokyn muM vždy obsahovat tyto ná|0Zito$ti:

- označeni, zdá se jédňá o obswáM Koupé či ptodéj0 iňv0$ličňl¢h ňá$ttojů
- označeni emitenta nebo názvu Ĺnve8t|čn|hô nástroje
· označeni ISIN inv08tičn|ho niktroje (byl-li přidělen)
· označmi počtu kusů invo$tičnlch nástrojů, které máji být nakoupeny ČI prodány, v případě obchodu 8 dluhopky
· označeni požadovaMho objemu, Ui který mají být nakoupony, msp, označeni počtu kuáj, které mají být prodány,

v pŕlpadě obchodu s podHovými Hsty
- podp|8 v 8ou|adu 8 podpi8ovým| vzory oprávněných ogob
- datum vµtaven1 pokynu

b) Kliont múZo dák v pokynu uvést:
datum vypořádánl

- cenovou podmínku
- čä8ový Ilmlt
- ddšl 8pedfikace obchodu.

2.3 v přip%C pQ¢IAňl pokyňu k 0Ej¢hodu $ d|uhopi$y KliěM může v pokynu určit cmovou podmlnku, a to tak, zd (i) $(Movi
nejnizš| nobo mjvyšši čonu, za ktetou ¢h¢¢ invostični náMrojo jdtó koupit nebo prodat, nebo (ii) určí protistranu a cónu
pevně, nobo (iii) urči cenovou podmínku slovy ,,co nojlépď'. Cenová podmínka 8ě u d|uhopi$ů určuje v % nominálni
hodnoty za jaden dluhopk (cenová podmínka sq týká pouze výäe Jidlny dwhopi$ů a neob$ahuje aktuálnl hodnotu
přlduäného aHkvótniho íwokového výř1o8ú - tzv. naro8t|ý úŕOk). BäňKä i bez $ouh|a$u Klimta prodá inv0$tičn| n&troje za
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emu vyššl nebo koupi inv0s(ični ňá$třQj¢ za emu niZäl než byla uvedena v pQkynu, pokud má takovou možno8t a pokud
Kiknt neurči protistranu a cenu pevně. V přlpadé, Ze Klient urči ¢0ňQVQU podmínku 8Ĺcwý ,Co nůjlépd' nebo v pNpMC,
Kiient žádnou ¢0ň0VOlj p«iminku neurči, Bäňka koupi invostičM za nejnlž8l čonu, za kt0rou je bylo možno PN
vyndoženl odborné péče koupit, nebo prodá irlve8tičrll r1ä8troj0 za nejvyw cenu, za ktorou je bylo ma2né při vynaloženi
odborné péČe pŕQďät. \

2.4 Klient múze v pokýtw $NňQvit ¢&8ový Hmit, tj. určení doby, po kterou má být Bäňkůu na rd0van|n|m trhu uplatňována
odpovldajld nabldka m koupi ň0b0 pŕQdéj |nve8tlčn|ch nástrcbjů (maxlrnálně všnk 30 ka|endáfr|i¢h dni ode dne vy8taven|
pokynu), Nobud+li v pokynu ¢Q$0vý Hmit uveden, platl, ze taková nabídka bude uplatňována po dobu otchodnlho dno,
vd ktorém byl pokyn z&dáň,

2.5 Pokyny jsou Bankou zpracovávány v ¢jb¢hodnich dnech, a to v těchto terminech:
a) pokyn je přijat a doručon ké zpracování Bankou pokyn jo zptá¢ováň týž 0b¢hodňi doň,
b) pokyn jo pNjot a doručan ke zpracwání Bankou pokýn ie nás1edujkl Qb¢hQdn| den.
C) v indivldutMnlch pl'lpad«h je možné ča8ové terminy uptavit.

2.13 Pokyny mohou za KlMta zadávat a podgpisovat pouze 0$cjljý, jejichž 8ézňám, Qbsah(jjl¢| podpisy těchto o8ob, které
doužl jako podpisový vzor, je PNlohou č, 1, V PNlozo č, 1 10 uv®en l Q$0b, kt0t0 jsou za Banku oprávněny
pokyny pI'ljlmat, Dále j$0ů v ni uvedena l tdefonická a faxová $pojeni $m|uvm¢h $tíäň,

2.7 Po dobu, na kterou Kliont vydal pokyn k prodeji |nve8tičrl|ch nástrojů, není oprávněn nakládat 8 lnv08tičn[mi nástroji,
kterých 8ě pokyn týká.

3.1 Banka je povinna při ob8tarán| koupě nebo prodajo investičnich nástrojů riobo při činnosti uskutočněné k dósažeril tohoto
výsdedku jodnat $ odbornou péči a řídit 8ě pokyny Klienta. Banka 8ě může od pokynu Klienta odchýlit, je-li to v zájmu
Klimta, aniž by byla povinna opatřit si k tomu předchoz| 8Qljh|a8 Kúenta. Bäňkä je povinna chránit všechny ji známé
zájmy Klienta 8ouvisoji¢i $ obMatánlm koupě nebo Modoje inveM1CM¢h ňá$%iů, Banka noni povinna oznámit Klkntovl
o8obu, 8ě kterou uzavřela smlouvu o koupi riobo prodoji irlv0$|ični¢h nástrojů, Banka jo oprávněna ko splněM záväzkŮ
z této Smlouvy pôuZlt jinou o8obu. Banka 80 může svého závazku zprostit i tak, žb prodá Klimtovi invostičM ňá$tfoj¢ ze
SV¢hO majotku ncljo od Klienta |nve8t|čn| ná8troje koupi.

3,2 Bank8 bude provádět pokyny Klimta dl0 $vý¢h pľavi¢je| ptovMěni pokyňŮ, KĹi0M podpi$em tót0 $miouw potvrzuje, Ze
se 8 těmito pravidly seznámil a bez výhrad $ nimi $whlä$L Kliont $Quhla$l $ prováděnlm svých pokynů mimo
trh nebo mnohostranný obchodní 8y8tém.

3,3 Banka jo povinna uMňit pokyn Kiknta v nejblizšhn možném terminu v návazrmtí na přQvozni podmínky a provoznl
podmlnky pHslušMho organizátom tmu $ inve$ti¢nlmi M$tŕQjí,

3.4 Banka bude zasilat Klientovi zprávy o provedených pokynech v 8ou|adu s prävnlml prgdpi8y.

3.5 Banko $i vyhrazuje právo Qdmitnout ob8tarán| koupě nebo prodeje určitých lnve8t|čn|ch n&trojů, zejména pak Iidirmých
zahraničních irlv0$tičn|¢h ná$tľojů.

3.6 Klient 8ouhla8| 8 tlm, že pokud so o přímý obchod, múZo být ioho pokyn Dŕovedm UMočně,

4.

4,1 Kliont můb pokyn zadaný Bäňce zrušit netío změnit jiným pokynem jen s před¢mzim pkemným $ouh|a$em Banky a jeri
pokud je to vzhledem K0 stavu mlizace rušeného nebo menéneh¢) pokynu možné,

4.2 Banka není povinna prov&t pokyn, pokud mobsahujo přodBpsar1é náležitosti nebo je zadán po stanovoném tetm[nu
nebo jo ň0$tozumitelný, neúplný nebo neurčitý, či jsou pochybno8ti o jeho pravo8ti. Banka dále nenl povinna prov69
POkyn, pokud budó pQkýň v rozporu g touto Smlouvou nebo v přlpadě, že z důvodů na 8trane Klienta nebudou pmvodony
v ¢0ntrá|rllm dopoziWi noho u jiné 080t)y vedoucí pHdu9nou evldencl |nve8t|čnlch nástrojů úkony nebo duZby potřebné k
realizaci nákupu, prodoje nebo vypořádánl 8Mkä nem povinna ptov6$t pokyn nobo jo Qpmvnena PťOVé8t ho
pouze čá8tečně, pokud nebuda mlt K|i0nt v připade prod¢j0 doMatok vodávaných invostičnlch náMrojů na Bvém
majetkovém účtu. Banka dále nenl povinna provést pokyn mbo jo oprávněna prové8t ho pouze částočM, pQkud v
přlpädě koupě inve8t|čn|ch n&trojů požádá Klienta q dožení zálohy ria jejich koupi a Kliont tuto zálohu nedoži noi účet a
ve výši stanwen¢ Bankou. Nepťovedeni pokynu Banka oznámi Klientovi.

5.

5.1 Cena, tj. odměna Banky za činnosti dlo této Smlouvy, jo stanovom aktuälnlm Cmlkam Coské spořitdňy, as., pro
(jb$taľat7i kOtjpě nebo prodeje inve8tičn|ch ná8trojů nebo za činno8ti u8kutd!něné k do8ažer1| tohoto výdodku (dále jen
,Cenlk"), kléŕý lvôřl Přllohu č. 2 této Smlouvy.

5,2 Náklady Banky $pojene 8 realizad teto Smlouvy jsou zejmcm popMky hräzeňé burzám ¢enňý¢h papírů 8 jiným
organizátorům trhů $ iňv¢9ičňlmi ňá$(tôji, Osióbám ptôvádějldm vypôřádánl ob¢hodů, cmtrálMm depozitářům canriých
papírů a jiným osobám vodouclm ovideme inv08tičních nádrojů dle jójich aktuálnlch cenlků a veškoró dälši účelně
vynaložené náklady (včetně poplatků a dodšlch účelné vynaložených nákladů za zrušené, 8u8pendovam nobo jinak
neprovedené obchody), ktoré Banco vznikly z důvodů na 8trané KHéňta.
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5,3 Banka je ôprávněm inkasovat poplatky a nák|ady náMedujlclho účtu KúětM věděMho Bankou, ČĹ$l0 účtu:
6722952/0800,

t 6.

6.1 KliéM je povĹnm mít žřlíen majotkový účet v přislušné ovidonci invmtlčnich ňá$ttojů, Pokud Kliont tento ůč¢t zřizon
nemá, může ho BarlkE| Klimtovi zřldit, j+li to nutné, Pro tento případ Klient tímto ude|uj0 Bancó Qprávnór1j pro zřizonl
maj0tkového účtu v přldušné evidancl |nve8t|črl|ch námrojů a zavazuje se po$kymout Bance všechny informace a předat
ji vBechny doklady potřebné pro zřkenl tohoto účtu,

(3,2 Banka jako obchodnlk 8 cennými papíry je oprávněna zřidil si přMup na majetkový účet Klienta v příduäné evldencl
inve8t|čni¢h na$wojů. KliétM $Qúhli%i $ tím, ze Bäňkä je optávnčna vd prospěch Banky dát cmbé vedoucl pNdušnou
evldenci jnve$tičnl¢h ňá$wojů přikaž k rogi$tra¢i pozaMavoM výkonu práva nakládat 8 lnvestMmi ná$tľoji Klienta, kteľé
1$qu přodmětem pokynů Klienta dle této Smlouvy. Pokyn Klienta ká zrušeni pomtaveňl výkonu práva nakládat
$ invostičMmi ri&troji mud být Banco předán nejpozději do 10.00 hodín ptacovMh0 dm přod pracovnlm dnem, kdy má
dojit k jeho zrušeni.

7,

7,1 Přod zadánlm pokynu k Qb8tarán| koupě nebo prodeje cenných papírů jo Klimt povinen uzavřít 8 Bankou smlouvu o
ikchové cenných papírů. Ve Bm|oljvé q úschwé céňňý¢h papitů budo zakotvono právo Banky předat cenné papíry do
íkchovy dälšl Q$0N,

7.2 Bankg je oprávněna odmítnout prov&t pokyn týkajlcl 8ě cenných papírů uschovat cenné papky podle smlouvy
o úschově cenných papírů, pokud tyto JBOlj předmětem ŕlzenl c) umořeni nebo jsou poškozené, neúplné mbo nemají
předep8ané ná|ežitQ8t|, jsou za8tavené, pňpädňé nejsou z jinóho důvodu způsobilé k obchodování. O těchto
8kljtečno$te¢h le povinen Kiient Bäňků inlbtmovat.

7,3 Úschovu 8měr1ek ze směmčného programu, ve kterém Banka vµtupuje jäkQ aranžér, provgde Banka bgzp|atr1ě.
Souča8ně Banka zaji8t| veškerou adminktrad 8µojeno(j $ vypořádánim 0 $lj|a¢0njm směnok,

8.

S,1 Banka na základě této Smlouvy neob8tarává vypořádáni obchodů s irjve$tičnlmi nástroji, jojichž uzavřml Banka
obstarala die této Smlouvy.

g.

9,1 Banka odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způ8ob||a porušením svý¢h µôvinnostL vyp|ývaj|c[ch z této Smlouvy,
Banka ale nane8e odpovédno8t za äkodu, kterou nezavinila, včětňK škody způsobmé nečinností, sdhánim nebo chybou
burz «ňňý¢h papirů jiňý¢h trhů s ir1v0$tiäl|mi nástroji, o8Qb pmvádějlclch vypořádání obchodů,
centrMch depozitáhj ¢¢nný¢h papírů nobo jiných osob vodoucich evidence ínvmtičňkh ňá$wojů, pripádM jinými
0$obämi či dat. Banka rovněž neodpovldá za škodu, která vznikne tím, ze KliéM pověři ob$tmnlm koupó

prodeje inveatičnkh nádrojů jinou Q8obu. Banka dále nenme odpovédnoM za nomožnost mlizováni pokynu z
důvodu chybných, neúplných nebo nepravdlvý¢h ůdäjů uvédMých KHontom v pokynu či v 8ouvi8|o8ti 8 uzavřením této
Smlouvy, za zimy, K|ientovi vznMou pohybom tržní hodnoty investičních ná8trojů, ani za škodu, která vznikne
porušonim t6tO Smlouvy ze $ttany Klienta,

9,2 Kliónt odpovldá Bance za škodu, kterou JI způ8ob|l porušenlm 8vých právnl¢h povinno$t|,

10,

10.1 Tato Smiouva jo uzavírána na dobu nourčitou a může být kdykoliv vypovězena l bez důvodů smkivM
$ltMou, a to plsomnou výpovědi doručenou druhé 8m|uvn| 8trané. výpovědní lhůta činí jedon řňó$i¢ a začlná první don
kaMndářního mědce nádedujlcího po mědci, ve kterém byla výpověď' doručena, Účinnosti výpovědi nonl dotčóna
pQvinno8t Klienta zaplatit Bance ceny a uhradit náklacjy za činnosti dlc teto Smlouvy prov0dené před účinnosti výpovědi.
Kb dni úč|nno$tj výpověď mwl bý| vyrovnány v0škor6 závazky mozi smluvMmi stranami a Banka je povinna ob8tarat
zrušenl výkonu ptává Klienta nakládat s inv0stičr1[mi n&troji, byh-ll pozastavenI výkonu práva
zaregi$tľováno v přisjušM óvidómi iňvó$tičňl¢h nástrojů,

1Ó,2 Banka ja povinna před uplynutím výpovědnl lhůty dokončlt Qb$tarán| koupě nObo prod0j0 invostičnlch nástrojů na
základě pokynů, které obdržela před odedánim své výpovědi Kli0t\tovi nebo přod doručením výpovědi Klienta Pokyny,
které Banka QlXjŕŽl PO své výpovědi KliéMQvi ň0bo po dóruč0r1| výpovědi Klimta, Banka není povinna prov&t.
Banka však i po ukončeni Účinno$ti této Smlouvy prov0dg pokyn Klienta k ob8tarán| prodeje Ĺnve8t|čn|ch n&trojů
evWovaňých na majetkovém účtu Klionta vedeném Bankou, případně tyto investičM náMtoje pNvéde dle di$pozi¢
Klionta; Klient je povinen za tyto služby uhradit Bance ceny dle Cenlku. Dq doby, noz budou všochny inv0stičn| n&troje
Klimta prodány nebo pIbvedeny, Banka nezru9i majetkový účet Klienta.
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11,
?

11,1 Tato $mtouva $0 ľidi právnim řádem Čé$ké repůbliky, Smluvnl Mrany sjednaly, že na její¢h vzájemná práva a povInnosti
ze $Mouvy so nouplatM § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 $b,, občanský žákonlk, Podmínky vý$lovňó v toto smlouvě
mupravoné 80 řidl Všeobecnými obchodnlml podminkami spořitdny, as. (dále j0ř1 ,,VOP"). Podpisom Smlouvy ,Ý
Klient potvrzujo, že VOP převzal, že 8ě 8 jejich obmhem $0zMmil a Zd s nimi souhlad

11.2 Tato $miwva namazůje dřivě Uz0vř'on¢ $Mouvy mezi Bankou a Klientem, jejichž předmět Je 8tějňý nebo QhdQbňý jakci
př0dtMt teto Smlouvy, Tímto ustanovmlm nejsou dotčeny závazky 8m|uvni¢h stran, kteto vzniidy před uzavřôn im teto
Smlouvy na základě dř|v0 uzavřených mluv uvedených v předchozí větě.

11.3 Nenl-li v této Smlouvě $tanovanQ jinak, tato $m1ouva múZe být měněna pouzo formou pl8emrlých dodatků. Banka může
jednostranným pj$emným oznámenim doručeným Klimtovi měnit přílohy Smlouvy (8 výjimkou 8eznamu oprávněných

a kontaktnkh údäjů Klimlä), KlioM múze j¢dnostranným pláémným oznámením doručeným Bance měnit $0zňom
svý¢h oprávrlěných osob a kontaktMch údajů, přičemž nový seznam mud být vždy ověřen 0$0boú, ktcŕá bý byla za
Klionta oprávněna podepgat dodatek k této Smlouvě. Změny pŕlloh Smlouvy prwedoM jcdnoMranným pMmným '
oznámenlm J8Olj účinné dnem jejich doručení druhé 8m|uvní Mraně, neni·li dále Mmoveno jinak, Změny Sazebníku j8oů
účinné dnem určeným Bankou. Banka Je povInna zaslat nový Cenňc Kli0Movi vždy alespoň 30 dnů před nabytlm ljčinno8t|
nového Ceniku,

11,4 TMO Smlouva jo vyhotovona vd dvou $t0jnopisech, z nichž každý má 8||u Qr|g|ná|u, Každá zd sMuvňkh $(ľäň obdtZi po
jódnom výtisku stejnopisu, Tato Smlouva nabývá p|atno8t| i ljčinno8t| dnem podpisu oběma $m|uvnimi Mtanami,

11.5 Tato Smlouva má nádedujlcl Přllohy:
PřIIoha Č.1 · Seznamy oprávneným osob a kontaktní údaje
PľlloM ¢,2 - coník Ĺ0$k¢ $pořitemy, 0l$,, pro obstaráni koupě mbo prodeje cenných papírů nebo za činnosti

uskutočněné k dosaHnl tohoto výsledku
Příloha Č.3 - Vzor pokynu
Příloha Č.4 - Informace o základnlch pravidlech pQ$kytováni inve$(ični¢h sduZob Čoskou spofitdnou, as.

Na základě informaci, které má Banka k di8pozici, Banka zařadila Klienta do kategorie:
zákáZňik, ktorý noni prof0$i0ná|nl pF0ti6(Fana"'.
Klient $0 zařazenlm do uvedené katogorie souhlasi. Dalšl informace (j kategorizaci klientů j$0ů uvédony v pMozéň6 Informaci o
základních pravidlech po8kytovár1| jnve8tičn|ch dužeb ČěBkoů 8p(jľitdnou, eleš,

Datum: 2 2- ,M 2 ,l c-' 1j'

Česká 8pořitetna, á.8.

':./112,

Klient ;
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PŘÍLOHA Č.1

SEZNAMY OPRÁVNĚNÝCH OSOB A KONTAKTNÍ ÚDAJE

OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZADÁVAT A PODEPISOVAT PQKYNY m KLIENTA

(společně aspoň dva p«jpisý)

HESLO PRO ZADÁVÁNĹ POKYNŮ PO TELEFONU
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PŘÍLOHA Č. 2

Ceník
České spořitelny, a. s. pro obstarání koupě nebo prodeje investičních

nástrojů nebo za činnosti uskutečněné k dosaženi tohoto výsledku
(dále jen "Cenlk')

1,ljvodni ustamvoni

1.1 Tento Cenlic $t&ňQVi vý91 odměny Čegké 8poŕíte|ny, as. (dále jen za Qb$Wán1 koupě noho pmojo tuz0m$ký¢h
lnve$tičn|¢h násttojů (dálo jsn ,TIN') mim lthy nebo za činnoMi u$ku|0čněnó k dosaZmi tohoto výslodku,

2. Obstaráni koupě nobo prodoj0 in mimo orgmlzovmé trhy 8 IN

2.1 Úplata Boňky za obswáni koupě nebo prodej IN mima organizované tíhy $ IN je $tanov0na MocontM $azl)ou z objomu
tealizovaného obchodu vd výši 0,20%, nojmóM však 2qoo,·kč,

2,2 Úplata Banky za obmaránl koupě nebo prodeje 8měnek ze 8měrlečného programu, ve kterém Če8ká 8poritelna, ä.8.,
vµtupuje jako aranžér, je 8tanovena ročnl pracentnl 8azbolj z objemu reaHzovaného ob¢hodu ve výši Q,2Q% p.a,, nejméně
všäk 2QQQ,-KČ.

3, DMBi činnosti souv|8ejlci s předmětem této 8m|ouvy

3.1 Úpima Bank?' z'a další činňoMi mimo Qlj$Wáni koupě nebo ptodéj in je $toňwena procontni sazbou z prúměrn6ho objomu
IN a zůstatku ria investičnkh účtech v0 výši 0,05% zjištěno jakQ aritmetický průměr tržních hodnot IN a zůstatků na
irlv08tičrllch účtech na konci každého kalendářního měsle včetně tržní hodnoty IN a zlktatků na inve8tičn|ch účtech
k 31.12. předchozího kalendářního roku. Tato úplata je 8p|atná jednou ročně do 3 kalendářnich médců po 8končen|
kalendáŕniho íoku.
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PŘÍLOHA Č. 3

VZOR POKYNU
K OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ \
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CESKAS
, SPOŘITELNA

Če8ká a.s,, Praha 4, O|brachtQva 1929/62, PSČ 140 00, lČ 45244782
zapsaná v obchodním rejstl4ku vedeném Mé&t8kým swaem v praze, oddll B, vložka 1171

POKYN
k Qbstaránl koupě nebo prodeje investičních nástrojů

v $Qu|adu $ Komisionákkou 8m|ouvou o ob8tarán| koupě nebo pt®cje mvs$tičnl¢!!,,M,strojů,.,
Náz0v l jméno Klienta :
Sídlo ltrvalé bydliště :
IČ IRČ Klienta :

Tímto pokynem žádáme o oíätarán'i
KOUPĚ l PRODEjE "

těchto investičních nástrojů (dále jen ,,IN"):

1$1N1N DRUH IN
(dWhoplsy ČI jlný in)

EMITENT /NÁZEV IN

PODOBA IN
(ll8tiMý nôbô zaknlhôvaný in) , .

hK)MlNÁLNĹ HODNOTA 1 KUSU IN

POČET KUSÚ IN l POZADOVANÝ
OBJEM PODÍLOVÝCH LISTŮ

CELKOVÁ NOMINÁLN
HODNOTA lb-

CENOVÁ PÓDMĹNKA l ¢ELKOVÝ
Objem OBCHODU')

(conovôu podmlnku uved'le
v KC/clzl méně u pôdHôvých listú a

v % u dluhôPiU)

ČASOVÝ LIMIT "")

(don z8dáňl ob¢hodu na vôřejnäm trhu)

POZNÁMKA

POZADOVANE
REALIZACE OBCHODU

(den vypofádánl
obchodu)

PODPIS (Y) DATUM

Povinne údäjô j8óů vyznačeny tučnó

Podpisom tohoto pokynu vyjadřuji 8vŮj 8ouh|a8 8 jeho připMnou čáMočnou roalizacL

Je-li Klient zařožm do katqprie zákazník, ktorý není prokdonálnl, Kllant pQtvťzuj0, Ze pokud nakupujo invostičnl nástroj s vyššl
rizikovou váhou, než je jeho inve8tičrli profil dle lnve8t|čn|ho dotazníku přimeř0no$ti, jo si vědom, že takový inve8tičn| ná8trol
není pro něj přiměřený z hledkka jeho znalosti a zkušeno$(i,

") Význwčt¢ EVQI0MU variantu
"") v pNpadó kciupô uvedve Nejvyggí cenu, za ktorou IN jo$tč kwplt, V přQd0j0 Uvoďt0 nejňizäl gum, za jakou chc0t0 in jatá

Prodat. Nobudo-H cenôvá pódmínků uvedom nebo budo.li znít ,,Co nôjlÓpď', prQvQd0 Banka obchod za Mj|ôpä| čanu, j8kô bude mozno M
odbůmé páče

'") U'md'to dobu, po kterou má být Qbchod uplatňwán Nobudo-H čAsQvý limit uvodon, bude obchod Bankou uplatňôváň po dobu |odnôho
Qbchodn[hô dnô, ve ktcr6m byl pQkyn zadán
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PŘÍLOHA Č. 4 ,

ČESKÁŠ
SPOŘITELNA

INFORMACE O ZÁKLADNÍCH PRAVIDLECH POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH
SLUŽEB ČESKOU SPOŘITELNOU, A.S.

Saská $pQnlo/na, as. (dále jen ,,banka') v tomto dokumontu shmu/e podstatné /nrotma¢0 o podmínkách po&kytovan/
nvestiCň/¢h služeb,

Katogorizace zákazníků

V souladu b pfgvn[mi přodpNy banka děll 8vé zákaznlky na:
· n0prof08iorlá|nÍ ukozn|ky
· pľ0f0sioná|n| zákaznlky
· způsobHó proti8trany.
pokud bude zákazník bankou PO$0UZ¢ň jäko nóprof08iorlá|n|, náležl zákozMkovi mjvy§8l úroveň P1&VM ochrany, Úroveň
ochrany po8kytovaná ptof0$ioná|nlm zákazníkům je 8 ohledem na jojich předpokládanou kvalifika¢i nizšl, Nejnižšl 8tupeň
ochrany je pQsky(ován způsobilým proti8tranám.

Pokud zákdzMk neobdrží od banky písemné vyrozuměnl o zařazeni mezí zákazníky nebo způsobilé ptotiMrany,
znamoná to, že byl zařazen do kategoti0 nepróf0siorlá|n|ch zákazníků $ nejvyšší úrovní ochrany. Z&käznlk múzo za určitých,
zákonem 8tanovený¢h podmlmk požadovat změnu zařazeni, Banka však upozorňuje na to, 20 při zmóriě zařazml do jiné
katogoňe Uk&m iků, zákazník ztrácl část ochrany.

$třot zájmů

V rámci linančnl lnstiW¢é Mbizojid rúzri6 druhy finančních dužeb, múZe v mnoha 8ituaclch ke střetu zájmů, a to jak
ko střetu zájmů mezi Ukaznlky a bankou nebo zaméstnand baničy, tak môzi zákaznlky navzájorn. Banka 80 řídl z&adou, že
jakýkoll Mřel zájmů jo nozbytné poctivě řešlt. Aby př%0šlo střetu zájmů v nejvyšší moZnó mlřo, banka zavedla praddia pŕQ
řízeni střetů zájmů a víceúrovňovou organhačnl $tŕůkturu s Qdpov|dajlc| dělbou ädpQvódmstl,

Mezi obksti, kterým je věnována zvýšená pozorno8t, patři obchodováni na vlastni účet banky, tvorba iňv0$tičňich doporučml,
poskytovánl úvěrů emitentům ¢0nných papírů a 8|užby privátniho bankovnictví. Typickým přikMom vzniku střetu zájmů
v ob|a8ti lnveMičnich služob jsou případy, kdy banka na určitOm trhu obchoduje na 8vŮj vlä$tM účet sQuča8r1ě 8ě zákaznlkem.
Střet zájmů může též r188tat v případě, že se bäňků účMnl amitovánl 1nvestlčM¢h nástrojů určitého emitenta, pokud je
8OLiČMňČ věřitdem emltanta lnveMíčnich ňá$ttojů, popřípadě 8 ním v8tupljje do jiňých významných tramakcl, ňcb0 pokud by
zaměMnarici banky od emitenta dostävdi jak6koli plněni či výhody, které by moh|y ovlivnit jejich rwhodováM,

Aby bylo do8azeno toho, Zd inv0stičrll dužby budou pmkytovány vZdy 8 odbornou péči, čosme, spravedhvé, kvdiňkovaně a v
mjlepäkn Ulmu zákaznlků, banka přijala zejména ná$|edujl¢l organizační opatřeni: nastaveni organizačnlch b fyzických bariér
pro informačňi toky, vydáni pravidel pro obchody zaměMnanců, vBder1| 8eznamů |nve$tičnl¢h nástrojů, u kterých může ¢Qji1 Ké
8tĹ'éhj zájmů, vedeni 8eznamu zamě$tnan¢ů, kteří mají k dispozici vnltřnl infoľma¢i, průběžné monitarovánl všé¢h obchodů
zam¢$|narlců, prováděni paynů ptoblhá vždy podla pravldel pra provádóni pokynů vydaných bankou, záv0doM 0ti¢kého
kodexu pro z8mé8tnan¢0 a pmvwolná škdonl zamě8tr1anců.

Pokud l pře8 lato opatřml dojdo Kb 8tktu zájmů, banka q tom zákazn|k8 informuje. V pľip%ech, kdy nelze odvrátit 8tret zájmu
banky a zájmu zákaznlka, banka vždy dá pPedrmt zájmu zákaznlka Pokud dojde ke $%tu zájmů mezi zákazníky navzájem,
banka záji$(i spravodhvé zacházenl se všemi zákäžnlky, V případě neodvratltdnóho $třotu zájmů může banka takě poskytnuH
inveMični služby odmítnout (napřik|ad nepo$kytn0 investičnl porademtvi ňCĹ)Q které 8ě týká daném inv0$tičn|ho
n&$tľojg). Na žádcM Ukmmk0 banka poskytm dalšl informace q rešeni Mřotu zájmů.

Zákkdní Informace o |nve$ti¢nl¢h nástrojích

Akcie Je ¢9ňňý papír, 8 nimž j8oů 8pojena práva akdonářb podlht so jako 8po|ečn|k na řizeňl akciové 8pokčno8ti, jejlm zkku l
na Iikvidačnlm zMtatku při jejim záňiku,
Diuhopi$ jo cenný paplr, 8 nímž je spojeno ptávo na spkmnl dlužné č&tky.
p0¢$1Iový je canný papír, klěŕý pr¢d$tavuj0 podlI na majetku v podHovém fondu a se kterým j&otj spojena dalšl práva
podle právních předpi$ů nobo statutu fondu.
Derivát je inve8ti¢nl M$tíoj, jehož hodnota závid od určúéhQ podkMového aktiva, podkladovým ak|ivôm mohou být cenné
papky, Mexy, úrókQvé miry, měny, komQd|ty 8pQd.
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Dorivátový cmný papír je cenný papír, jahoz hodnota neba výň0$ závi$1 od určitého podkladového akliva (např, akdového

y indoxu), Příkladem takového papiru le lnveMični cMifikät nebo inve8tlčn| pákový pt®ůkt.
QÉ'¢q jl3 derivát, jehož majitel má právo, alo ne POVÍňM$t koúpit mbo prodat dohodnuté mnobtvi podkMovôho aktiva za
předem stanovoných podmínek předom stanovenou čanu.
Warrant je ¢éňňý paplr, ktorý drZitol¢ opravňuje k nabití podkladového aktiva (Qbvyk|e äk¢i¢) ód 0mitenta warrantu. Warrant má

l pôdobnó v|astr108ti jako opce, obvykle 8é väak emituje na delši dobu,
Futum 10 8tandardizovar1ým derivátem obchodovaným na organizovaných trzích, který je termínovým obcMdem;
podkladovým mohou být ¢éňňó papíry, indoxy, úrokové miry, měny, komodlty apod,
OTC (over-the·côunter) dctivát le inve$tičňi ňá$ltoj, který nônl obchodován ria organlzovaných ttzich ($wäpý, forwardy, opce).
Strukturované ná$troj0 jsou M$%io, k(0tó jsQU vytvořóny z vIce firiančnich náMrojŮ (např, ptcmiový vklad, johož výřlo8 závid
na urČitém podkladovém aktivu).

Rlzlka 8pojená 8 Ínve8tÍčními nástmji a inv0$tičnlmi dužbaml

Obchody 8 Ĺnve$|ičn|mi nás%ji jsou spojony s riziky, která mohou mlt vliv na výnmnost nobo ztrůtovost každé inve8tice.
|nve&tovänl do investičnlch nástrojů není vhodné pro každého a u kážd0 invo$ti¢0 jo možnod, že invemor nedoUhne
Qčekavan6hQ výnosu nebo ztratí čam nebo dokonce ¢d0lj kwestovanou čá$tku, a to i v případě, že 8ě jedná o tzv. zajištěné
produkty, Některé |nve8tičn| ná8troje v 8(jbě ňě8Olj ŇikO vzniku d®Močných finaričnlch závazků.

Obecně pIati, že čim většl jo riziko, tlm větší jo i možný zkk, ale j ztráta. Riziko zpravwla k|0$á $ dobou trvání investice, tzv.
inve8tičnlm hoňzontom, žádný investičnl horizont ale nezaručuje mlženl rlzlka na nuíu, Výrlosy investičnlch n&trojů do8ažené
v mMulém obdobl nejsou zárukou budoucích výňo8Ů. Celkové riz|kQ inve$|i¢ 10 možné snížit inve8tován|m do různých druhů
MveMičnich nástrojů. Obchodováni 8 Ĺnve8tičnim| ná&tfcjji s vyuzitim tzv, pákového efektu je 8pojen(j $ ještä výrazně vyšším
rizikom. Zvláätnl rizika mcmoů spojena téz $ daňovými důsledky obchodů 8 investlčnimi ňá$ttoji, Za plněni daňových
povinnoMl 8Quv|$oji¢i¢h s inv0$ti¢0mi odpovldá zákaznlk, Banka doporučuje zákazníkovi, äby nikdy nomkupoval takové
inve8t|čnl ňá$w¢'jo, u kMých plně norozuml jejich podmlnkám a rlzlkům včetně msahu pot0r1ciá|ni ztráty.

Obvyklá rizika 8pojená & Investovánkn da Ĺnve$ti¢ni¢h ňá$wojů jsou:
· kreditní riziko (riziko emitmta mbo riziko proti8trany) - riziko, že protiMrana ň0$plM svůj dluh (nebude schopna platit):

v krajním případě hrozí ztráta celé |nva&t|ce:
· rlzlko vypořádáni · riziko, Zd sj0dnar1ý obchod nebude řádně vypořádán (např. nebud0 uhrazma kupní cena nebo nebudou

dodány cmné papky);
· tržní rlzlko - htozba ztráty pň mpřiznivé změně tržnlch podmlnek, zejména úrcMové miry (úrokové riziko), en akcii (E|kdové

tiziko), ceri komodit (komoditní riziko), kurzů měn (kWZOVé ňcb0 t6z měnov6 riziko); mezi tržnl rizika patři také:
o riziko likvidity - hrozí ztráta pokud daný hwestičňl náswoj není možné ve zvoleném okamžiku prodat nebo koupit, ňôbo 10

možné obchod pouze za Mvýhodnôu emu; a
q rlzlko vdatility (ko||$avo$ti) - riziko krátkodobých nebo dlouhodobých výkyvů cen (špMn6 načasováni invgstice může vé8t

ke značným ztrátám);
· opemční rlzlko - rlz|kQ ztrMy v případě |i¢l$ký¢h chýb, podvodů nobo mdostdků informačnlch sysNtňů:
· právní rlzlko - hrozba ztráty v pNpadě právni nevymahatdnoMi $m|uvnj¢h pQdminok:
· rlziko nhvosbvi - různé pojmy j8oů na různých finančních trzích vykládauy tůznó a v některých případech nemud být

zcela 8kutečná povaha inve8t|čního nástroje;
· inflačni rixikó - ovlivňuje reálný výnos zákazníkem držených investičnich M$ttojů; vysoká inflace může způ8oblt, že

zákaznlk reálné doUhne men81ho výňoBU nebo dďoň¢c ztráty;
· globáltM Miko · notmpoči změny ceny invmičn|ch n&trojů v rámd g|obá|niho pQk|0$u &onomik a finančnlch trhů;
· 80ktorové rlzlkô - nebezpečí změny ¢éňý |nve$|ičn|¢h nástrojů při pokksu daného odvětvl:
· µQ|itické rlzlko - znamená nebezpečl změny ceny nobo převodi(dnosti invostičMch n&trojů při změně p(j|Ít|¢ke $Ítua¢e;
· rlziko dorivátů - jojich hodnota závisl na ceně podkladového äktiVä; ňěktM6 derivátové investičnl ná8troje využlvajl

pákového efektu, tj. jejich hodnota závld na íůMú ňcb0 POk|0$u ¢0ny podkkdového aktiva podle dohQdnutého pom0tu, proto
i malá změna ceny pQdkladQvého aktiva múze vyvolat významné 8rl[žen| hodnoty |nvestičnih(j M$ltoje nebo i ztrátu cdé
invmtice.

Tato rizika $0 v různé mlřo vztahuji ria všachny inve8tice a |nva8tični na$tťoje, Rizika typická pro jednotlivé 8kupiny |nve8t|čn|ch
ňáskQjů 1$qu specifikována v nádedujlcí tabulca:

l

|nv0$tični ná8troj
Akcie
Cenné papity deňvä't'ôvó

D|.uhgÉ)i8y 8tátn|
Dluhopisy korporátní
Deriváty veřejně" obchodované (future8, opce),
'Derivá,ty OTC (forwardy, opco, swapy)
Foňď)' poněžního trhu a ¢j|uhopi$ů
Fondy dWhopisové
Fondy 8m|§ene "
Fondy akciové

akciové riziko a v cízl me,ně j mén,ové riziko
kreditnl riziko, rlzikô MZVQ$I0V1, ňzi'ko |i'kvidiiy a vdatilĹty, riziko derivátů;
u cenných papiňj v Cizí měM i měnové riziko
kreditril riziko a úrokové rlzlkô; u dhjhOpi$ů V ¢iz1 měně l měnov¢ tiíik'Ô
kteditn"i'riziko a úrokové riziko; u dlu,hopků v clzl měně l měnové dziko
riziko derlvátový¢h lnve$ličnl¢h nástro ú
riziko derlvátovýgh lnvemičnich na$lľojů Ci krodÁni riziko
úrokwé rizikQ
kreditní riziko a Wokové riziko
kreditní riziko, úrokové rizlko a äk¢iOVÓ äťiko
kreditnl riziko, úrokové riziko, akc,iové rizIko a ti2iktj vo|ati|i(y
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Fondy v, cizí méně výš0 uvedená rizika dle typu fondu a riziFo"
Fondy 8ljociä|r1| (mpř. n0movlto$ml, komoditnl) t'žni riziko dlo invostičrdho portfolk
Fondy hsdgs rlzlko derlvátôvý¢h inve$|ičnl¢h nástroj'ů
Strukturované vkkdy omezgné kreditní riziko (vklad je pojištěn do zákonem stamvené výšé);

. tržnl rlzlko (týká 8ě pOuzé výnosu)

\ '
'\

Ochrana majotku zákaznlka

pQhledavky vůči bance 2 penéžniho ú¢tu pwZlváMho k obchodům $ inwstičnlmi rlá8troji, 8tejně pko pohledávky ze
sMQLNý ¢1 pt¢miov¢m vklädu j$0ů, za a V ľ0ž$ähů Manovón6m zákomm q bankách, pojiätěny v rámci 8y8tému
poj ištónl pohMávok l vkladů, ktorý provoíuj0 Fond pojištěni vkladů, |nv08tičr1| ri&troje držené bankou pro zákaznlka j8olj za
podmlnok a v roz88hu 8tanover1ých zákonem o podnikánl na kapltálovém trhu chráněny úručnim $y$(emem, klerý
Garanční fond obchodníků 8 cennými papky.

|nve8tičr1| koupené v Čr jsou uloženy nebo evldovány v ČR v přl$lúšM ovidmd invostičnlch nádrojů podle čoskěho
práva. lnve$ti¢ni ná$tľoj0 koupené v zahtani¢1 j$oů uhzeny u dopozitářů cenných papírů. Banka vyblrá depozitáře
cenných papííů s vUkerou odbmnou p6čl a pouzo z okruhu r0nomovarlých bank píkoblclch na přldušném trhu. Banka
odpovldá za porubní odborné péčg při výběru d0poziták c0rlrlých papírů, ale neodpovldá za porušenl právních povinnostl
dopozitáře, ani za jeho případný úpadek.

|nve8tični ná$tľoje jsou drženy na účtech u $tejný¢h depozitárů ¢éňňých papírů j8ko vlastní inve8tičnl ri&troje banky,
Obvyk|e j$0ů evidovány no zákäznidý¢h $bětňý¢h ůčto¢h ot0vřoný¢h bankou ria joji jméno, ale vždy j8oů při tom |nve8tičn|
na$tľoj¢ banky a zákazníka striktně odděbny, Každý zákazník má právo ria podll z invmtičnlch n&trojů držených v zahranlčl na
$bemem účtu, který odpovídá počtu investičnlch rlá8trojů držených pro zákaznlka bankou, a to za pQdmjnek vyplýwjidch
z pUvnlho řádu, kterým 8é řidl dané |nve8t|čnl n&troje a 8běrný účet.

Na |nves(ičn| ňá$hoj0 $0 vzt0hůjé př'i$Iů$n0 zanmničm právo a Qb¢hodňi zvyklosti, Proto práva zákaznlka k invastičnlm
násttojům ddoným v zahtaničl mohou lišit, Někteřl dopozitáři conných papírů mohou mlt k jimi drženým Ĺnve8tičnlm ná8trojům
zástavnl mbo obdobné právo k zajištění 8vých pohledávek vůči 8výřT1 zákaznlkům. Zahraničnl PŕáVM ř%y pQ$kytujl
inv08torům ochranu v případě úpadku depozitáře cenných paplrů tlm, Že lnvesti¢ni ná$tľoje dtZenC d0pozitářem conných papirŮ
8c r188tanou 8oučá$ti majetkové podgtaty úpadce. Pokud ale zahraniční právni řád nepo$kytuj0 invostorům do8tat0črlou právnl
ochranu nebo pokud d0pQzitál' ¢0ňňý¢h papírů nepmi Fádňč své p0viňňo$ti nobó pokud invostičnl n&troje určitého ir1ve8tora
z Jakéhokdiv důvodu nojsou id0r1tifikovatdr1é riobo rózlišitdné od maj(3tku depozitáře, který 8ě ocitne v úpadku, exi8tuje rlzlko,
Zd se investiční nástroje 8tar1ou součásti majetkové pod8taty úpadce a Ínvemôr bude muset své pQh|e¢javky upimit
v úpadkovém řlzen1.

Bez swh1asu zákazn lká banka jéhQ iňvé$tičM M$hojo k ob¢hodům ria vlastni účet banky nebo k obchodům na účet
jineho zákazníka, V případě použiti inv05tičrli¢h nástrojů zákazníka k takovýmto obchodům bude banka informovat zákazníka o
$vý¢h povirmos%ch vyplývajícich z právních předpisů.

Pravidla provádění pokynů

Banka vypmcovala pmvidla a poMupy pro ptovádónl pokynů při obchodováM s investičnlmi n&troji, jejichž cllem je domženl
MÍI0pšl¢h mozných výsledků vzhNdom k podmínkám ria trhu, Mezi jajich hkvril zásady patři:

· DůsledM kontrola dodtZováni podtäňý¢h imtupů pro zpracováni pokynů k nákupu nebo prodeji inv08tičnich n&trojů
v závi$íosti ria kategorii zákaznlka, typu distribučnlho kanálu, typu investičnlho n&troje a dalälch faktorech.

· Pokyny k nakupu nebo prodeji jsou bäMou ptQvádcny na (alch, v mnohostranných obchodMch systémoch
nebo mimo tato přovodni mlsda, přičemž volba moil tómito mkty jo dána pravidly provádění pokynů nebo je ovlivněna
podmlnkgmi, které zákazník pro realizaci pokynu stanoví.

· výběr př0vodnlho ml$ta wlivňuje hl&vňC cena a ¢OMV6 ňáklady na pt¢lv0d0n| pokynu, dále rychlost a pravděpodobnost
prov®onl pokynu (likvidita trhu), připadrlč další okdmsti jako obchodní hodiny trhů, technické Ilmitace trhů pri zadáváni
pokynů, standardy vypořádáni obchodů, atd,

· V připädě 0k¢ii bankä ptovádl p¢jkyn na přěv0dňlm mlstó, kdo je éň¢íg obchodovám. Pokud ja obchodována ria vIce
mlMech, banka provádí pokyn na přovodnlm místě s mjvyššl likviditou. Pokud je akcie obchodována na Burze cenných
papirů Praha, banka provádí pokyn zásadně zde, protože se jedná o regulovaný trh 8 nejvyšší Hkvldltôu v ČR. Pokud Je
akcio obchodována na pkvodrilm mlstě, ria který banka nemá přímý př|8tup, předává pokyn k provedeni finančnlmu
zprostředkovatdL který prcivádl pokyny na převodnlm ň718tě 8 nejvygš| likviditou, AktuálM $eznam finančnlch
zpmtředkôvateiů, KtcŇm banka předává pkyny,päskytne bäľ\ká zákäzMk0vi na vyZádánl,

· Pokyny k nákupu nebo prodaji dluhopisů banka obvykle provádl na 8vŮj v|a8tnl účet, a to i v přlpadé, Ze je daný dluhopk
přijatý k obchodováni na regulovaném trhu, protože hkvldlta ohledně dluhopisů je na těCMO 1tzi¢h 0bvýkl0 v0|mi ňizká a
nelze na ni¢h ¢|o$áhnout nej|epši¢h pQdminek. Cena dkihopi$ů jo v pr[padě stanovom bankou 0odle
aktuálni $itúi0¢0 na tthu, U nek(enj¢h dwhopisů pokyňy k ňákupu banka provádl tak, žb pIbdmětné dluhopisy koupi od
oK¢hQdMka s connými papíry, ktoíý je na trhu prodává, a pokyny k prodeji banka provádl tak, že předmětné dluhopky prodá
ob¢hodnlkovi s cmnými papíry, ktorý jo na trhu kupujó.

· V PŕiPMé fondů kd0ktivnlho mve$tován|, $0 ktorými $0 obch®uje na rogubvaných trzích (Exchange Traded Furld8 - ETF),
Bonka přodává pokyny k prov®on1 NnaríčMmu zprostr0dkovatdi, ktorý provádí pokyny týkajlcí 8ě daného ETF na převodnlm
místě s mjvyššl likviditou, Aktuálni seznam finančních zpro8tředkovatdů, kterým banka předává pokyny, poskytne banka
zákaznlkovi ria poZádánl.

· v Mpodě dalšlch invostičMch nástmjů obchodovaných ria převodních mlatech (např. warranty, ínvemični certlflkáty,
burzovní deriváty), banka provádl pokyn na pŕevodnlm m|8té 8 nejvyääl likviditou. Pokud je täkový inve$ti¢n| ňá$tt¢jj
obchodován na Burze cenných paplrů Praha, banka prwádl pokyn úsadně zde, protoZe $0 jodná o regwovaný trh
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8 nejvy8ší |ikvidi|ou v ČR. Pcikůd je obchodován na prevodnim mlstě, na ktBrý banka nemá pNmÝ plktup, předává pokyn
fínah¢nlmu KtCňÍ pľ0vádj pokyny na přôvodňlm místě 8 nejvyšš{ llkddltou. Aktuálni Beznam Nnančnich
zpľo$|ř0dkovat0|ů, kNrým banka přodává pokyny, poskytm banka zákElzn|kovi na vyZádánl.

· v připad0 inv0$tičnl¢h na$|'ojů (jiňý¢h nez ¢Mňý¢h papltů ko|0k|ivr1 Iho invemváňl), 88 kt0rými $¢ na žádných přovodn1ch
M$to¢h rmbchodujo (např, otc dotiváty), banka provádl pokyn uzavřením ôb¢hodu 8ě zákaznlkom na svůj v|a8tnl účet.
čona a další podmínky takového invostičMho nástroje j8oú 8tanoveny podle &k(uá|r11 dtuace ria trhu a bonity zákäzMKä

· VzModom ko kompkxnosti a proměnlivoMi Mänčnlch trhů banka nomůZe z&ji$tit nejkpši možný výsledek pro každý
j0dnot|ivý pokyn. Clhm pmvidd prováděni pokynů je dmahovat trvale vy8okeho podHu pokynů prov¢dený¢h $ nejiepšim
možným výdedkem.

· pokud zákazník zadá banco pokyň $ výMóvňou podmlnkou pro jeho provodenl (napr. zákazník urči př0vQdňi nikto), banka
buck pmtupovat podle ir18tmkcl zákazníka. Avšak, taková |n8trukce může ňékdý zabtánit v dosaženl nejlepšiho moZného
výsledku.

· KomMoxmst a proměrNivost finančnlch trhů, stojné jako vý&kyt mimořádných ljdá|o$|j, mohou tpůsobH, že Bé v
odůvodněných případech banka může výjimočně rozhodnout prQvé8t pokyn jiným způ8ôt)em, noZ jak je uvoděn v pravid|e¢h
prováděni pokynů.

Pravidla prováděni pokýM a ]ejl¢h efektlvltu banka pNzkoumává v pravidoMý¢h a také po každé výzriamnô změně
dtuace na finančMch ttzl¢h nebo změně jlného faktoru, schopMho ovlivnit do$aZ0nl nejhpšlho možného výsledku pro
·ákäzMky.

QbchodováM 8 connýml papíry kokktlvnlho lnvmtování

V případě canných paplíů kdektivnlho |nve8továnl, bc kterými $0 noobGhoduje na regubvaných trzlch, banka provádí pokyny
jen pQkud jo di$tľibutor0m danOho papiru. V těchto případech banka provádí pokyny nákuµm (upUnlm) nabo
pMéjom (zpětným odkupom) přímo u 0mitónta daných cenných papírů, případně u o8oby pověřené emitentem.

Při nákupu a prodeji cenných papírů kolektivního lnve8tován| není v okamžmu p%áňi pokynu známa ¢¢ňä, KonkMni podmlnky
nákupu a pmeje (z0jMňä stanoveM ceny) se řidl podmínkami j0dnot|ivý¢h omitmtů, Denni uzávěrka pro přijlmánl pokynů k
nákupu ného prodoji čmných papírů jo 13:QQ pmzsk6N času, pozdějšl pokyny jsou proto zpracovány až nádedujlcl pracovní
cIen, navlc pokud má emitmt donni uzávěrku dřivo, já nutné počítat 8 dalälm dnem. V přlpadé Éř8tá Á88ét Management GmbH,
pobočka Če8ká republika (EAM), a REICO investiční 8po|ečno8t| Če8ké 8por|te|ny 88 denní ve 13:QQ neuplatňuje a
pokyny j8oú zpracovány v den jejich přijetí, nebo přijetí plalby, bankou. Při pQdán| pQkynu přes in(ornet pomod $1ůZby $0nĺ$ 24
banka pokyny zpímuje za pocMnek stanwených pío po$kýbváM této sluzby,

Sdružováni pokynú

Banka je oprávněna sdruZovat pokyny, tj. provádět pokyny zákazníka nebo obchody na vIedni účet spdočně $ pokyny jiných
zákazníků, pokud není pr&vdep0dot)né, Ze $drljženi pokynů budě pro Ukäzniky, jejichž pokyny mají být sdružony, měně
výhodňé, neZ jóji¢h $amo$tatM Mov¢d¢M, Přě$to k tomu múzo výjlmóčňó dojlt

Banka 8tar1ovi|8 pravidla rozdělenl plněnl a závazků ze 8druženého pokynu, která j8olj 8prave¢l|iva, do$Ntě¢M přesná v2dý
upredno8tňuj| zájem zákazníků před zájmem banky. jejich 8oučäat| je l určeni vlivu objemu obchodu 'Di jeho ¢éňý na ťozdě|eni
plněnl a závazků ze $druZenéhcj pokynu I pravldla pri Jeho dllčhn provedenl ták, oby rozd6leM plněni a závazků Zádn6ho
zákazMKä ň0pQškodila

p0bl¢Il¢ý Qd třotl¢h stran

Podle ex|8tljj|c|ch smluv 8 třetlml 8trarlami (8právci fondů kolektivnlho inveatováM) může bäMa v $QWi$í0$ti $ pQ$ky(ovanim
|nve8t|čnl¢h $kiZéb od 1ě¢hto třetkh 8třän obdržet plnění, tzv, pobídky ve formě PťOvizi, Tyto pobídky sloužl ko z|opš0n| kvality
$|užeb banky nobo zajišťuji kvditú peče Cl zákazn|ky z d|ouhodobeho hlediska Přijimánl takových pobídek není v rozporu
$ povinnoMl banky jednat v zájmu

Pobídky od 8právců fondů kolektivního inve8továrll máji zpravidla podobu poplatku z objemu ve
fondu Qako odměna banky za di8tribuci těchto produktů). jejich výäa v závkloMl na druhu fondu je uvedena niže:

FQndy EAM ä"REĹCó ' " Fondy ERSTE-SPARINVEST
Ak¢iov6 foňdj' 0% až 2% Ak¢iové fondy 0% až 1,17:/9
Dluhgpkoyé fondy 0% až 1,20% Muhopkové foňdy 0% eů Ô,ĹĹŠ%
Ostatnl fondy 0% at 0,84% O8tatrl| fondy 0% az 0,84'/.

FS'ndy třotich stran 0% až 1,25%

V případě, že banka využívá k po$kytovánj inv08tičrl[ch s|už8b invmtlčnl zpro8tředkovate|e nebo vázané zäsWpce, vyplácl
těmto osobám provlza Banka poskytuje kiké službu inve8tičn|ho poraden$|v| pli obho$p0diMováňi vyMäňých foňdů a za tuto
dužbu do8tává od 8právce přklušného fondu odměnu. Ínfomam banka poskytm ria požádáni,
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