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řediteJem odboru Správa aktiv rig Radkem Urbanem
pracovnfltem orJbonj Správa aktiv Danielem Drahots~m

(da a jOn „Banka‘)

uzavirap podle uslanovenlzakona 591/1992 Sb, a cennych papirech
Ve zně-u pozd&šich předpsů tLro

Smlouvu o obhospodařovoni cennych papiru
(dale jen ‚Smlouva‘)

I P/odmet Smlouvy

I I Predmalem teto Srntou~‘ je obnospodarovanl rnajet<u Klienta, tvororláho cennymi papiry a penézniml
prostředky určer>ml ‚lnveuwvánl do cenrycn paplrů, jehož stav při uzavroni teto SmIouw je specllikcven

Příloze Č I (dále jen _Majeteio)

1 2 Obhospodařováním Majedij Klienta se ve smyslu teto Srliouw rozuml obstaravait koupu prode,e a
prvotntho naoyt coaiycli papirů Ba,kou jnvne, Xi enra na učet Xli-ilz ruoo jrenem banky na uČal
<hanin (dá e jen .lnvestični operace‘), a *0 I bez pokynů Klianto Smluvni strany v Pňloze Č 1 tělO Srn outy
elanovi, Jasla je součásti obhospodařováni Majelku ve smyslu této smiouw také usd-iowa a eprava
cennych paprrů nebo zda je uschova a správa ceniiych papirů přednieten samostatné smhotiq neal
BalkOu a tOierttem

1 3 Cennyml papiry se ve smyslu teto Smlouvy rozumm i duBi investoru naalroje, pokud se smluvnl strany
dohodnou, že predn“item oohospodařovánl budou i dalam invostičnl nashmoje

1 4 Klient podpisem této Senlotn-y zmocňuje Banku ke všem právnmn ukonum spojenym S obhospodarovanmm
Majelku (zejm k otevřeni běžnyct‘ uČtG pro klienta, k nakládáni s penari ml prostředky a cennyml papimy,
kieta jsou součásti Ma~etru, k ote‘mrsni a rušen‘ uČ~ connýcn papiru pro XMeita ve Stradisk.. cerwuyc~
papati nato vjiné obcozr4 evdeit zaa.hovanych cerrtych papírů aid) Ba-dia a op‘avrěna zrnocnu
dainm ozobu, aby misko ni jednala na zá4adě této Smlouvy Klient Se zavazuje v pnpadě nutnost a na
~Idadé žádosti Banky zmnoc‘ut It určmtymn pravnřrn ukonum pnmo zančskiance Banky určené Bankou
Xl art so zzvaztje v pnpadě potřeby pleaat Bance včas po laji vyzvě všechny pouebré plsemne plre
moc

2. Zakiadni zavazky smluvn,ch stran

2.1 Brka Se zavazuje, že btde oohospodarovat ř/ujela< KVanto s C ‚em JeI‘o drcjh020bého zhocnocová“mi pn
oodrzovánl s~ednanych podmnek pro nalriadanm S Majed<em, phternz bude udržovat dohodnutou stn.lkturu
Ma~ctku uvedenou v Fritze Č 2 Banka so date zavazuje, Že bude provádět obhospodařováni Majelku
a oobornoj péči v sou.ad‘j 5 touto Srnlojvo‘r, při zacnovár, zasao o~e2raWosii, d&verrosrj respektován
zájmu KMenta a dodržovanm vsoch platnych piavnioh předp‘sů



ČESKÁá
spaŘIw.NA

2.2 Banka je opravnéna provadět obhospodařovanl Majetku, také prostřednictvim jinúbo oochodnika
s cennými papíry nebo zahraničního obchodnika a cennými papíry a clenské země OECD (dale Jen
‚Agenti“). Banka odpovídá za to, že její Agent mají ooborrou způsoblost a mají oprávněni k provádění
předmětných úkonů a činnosti. Použije-Ii Banka ke sclněni sveho závazku Agenta, odpovídá za ;eho
činnost

2.3 Klient se zavazuje zaplatit Bance za obhospodařováni Majetku sjednanou úplatu specifikovanou v dánku
S. Klient se dále zavazuje uhradit Bance náklady, které Bance vzniknou při činnostech dle této Smlouvy
specifikovaná v příloze 4.

3. Vklad, další vklady a výběry

3.1 Klient na zakladě teto Smiouvy oředáva do oohosoodařovani Bance peněžní prostředky a cenně oaoiry
(dáte jen ~Vklad“), jejichž množství, typ, žnančni objem a další nezoytné tecnnické specifikace jsou
uvedeně v Přiloze 6. 1. PočáteČní objem Vkladu ve finančním vyjadřeni bude stanoven metodou
používanou pro oceňování Majetku dle Přílohy Č. 3. Vklad se předáním Bance stává součástí Majetku.

32 ?řed~nim peněžních prostředků Klienta do oohospodařcvéni Bance se rozuni jejich převedeni na zvláštní
peněžní účet Klienta ve smyslu Článku 42 této Smlouvy. Předáním listinných cenných papírů Klienta do
obhospodařováni Bance se rozumí jejich fyzické předání Bance. Klient se zavazuje listinná cenné papíry,
které jsou součásti Vkladu předat Bance do pěti pracovních dnů od účinnost této Smlouvy, pokud již
nebyly dřÍve usohovany nebo uloženy v Bance. Předáním zakn‘hovaných cenných paoirů Klienta do
obnospodařováni Bance se rozumí registrace pozaslaveni práva Kl‘enta nebo třetí osoby nakladat
$ takovými cennými papíry ve Středisku cenných papírů nebo v jiné obdobné evidenci zaknihovaných
cenných papírů ve prospěch Banky. Klient zmocňuje Banku, aby provedla ve svůj prospěch registraci
cozastaveni prava Klienta nakládat se zaknihovanými cennými papíry, které jsou součásti Vkladu.

3.3 Klient je po dobu účinnosti teto Smlouvy oprávněn na základě předchozino oznámeni Bance převádět na
zvláštní běžný účet ve smyslu článku 42 další peněžní prostředky a po dohodě s Bankou je Klient
ooravněn na základě písemných dodatků k této Smlouvě předávat do obhospodařováni Bance další cenně
capiry (dále jen ~Dalši vklady‘). Pro Další vklady platí obdobně ustanovení článku 32 teto Smlouvy. Další
vklad se předáním Bance stává součásti Majetku. Klient cere na vědomi, že Další vklady monou způsooit
odchylky od dohodnutě struktury Portfolia (dále jen ‚Portfolio‘). Odchylky od stanovených podminek a
limitů způsobené Dalšími vklady nejsou porušením podmínek obhospodařováni Majetku Bankou

3 4 Klient je po dobu účinnosti Smlouvy oprávněn davat Bance pokyny k převodu peněžních prostředků na
ičet stanovený Klientem. Banka je povinna provesi převod peněžních pros‘řeoků ve výši do CZK 200 m:l

do deseti dnú, jinak do 15 dnů ode dne podáni pokynu (dále Jen „Výběrý). Klient bere na vědomi, že
jakákoliv Výběry mohou negativně ovlivnit výnosy z obhospodařováni Majetku. V případě Výběru obě
smluvní strany učiní všechny úkony a ooatřeni nutné k vynětí vybiranych peréžnich prostřeckú nebo
cennýcn oapirů z cbnospocařováni W.ajetku

4. EvIdence Majetku

4 1 Banka je oovinna věst ev‘denci Majetku, který obhosoodařu~e pro Klienta

4 2 Smluvní strany současně a uzavřením této Smlouvy uzavřou smlouvu o zřízeni a vedeni běžneho účtu pro
obchody na finančních trzich (dále jen ‚Smlouva o účtu“), pokud již tato smlouva nebyla uzavřena dříve.
Banka na zakladé Smlouvy o účtu zřídí pro Klienta zvláštní běžný účet, který ma charakter vkladového
učtu. Na tomto účtu budou evidovány volne perěžni ptstřeoky Certa Lložen~ v Bance, ktere jsou
součástí oohospodařovaného Majetku (oale jen „Peněžní účeť‘). Peněžní účet bude sloužit zejména ke
vkladům peněžnich prostředků ve smyslu článku 3 a k evidenci ostatních volných peněžních prostředků
Klienta (např peněžních prostředků získaných z prodeje cenných papírů, výnosů a peněžních prostředků a
cenných caoirů před ejch reinvestovanim apod )

4 3 Cenně papíry, ~teré jsou současti Majetku, je Banka povinna evidovat na majetkovem učtu nebo
majetkových účtech ve prospěch Klienta (dále jen „Majetkové účty‘). Banka na Majetkových účtech eviduje
;néro nebo název, dentifikadni číslo neoo rodně čisio a sídlo nebo místo podnikáni nebo bydliště Klienta
a amitenta cenneno ocoru. oruh evidovaneria cennel~o caciru a jeno rrenovitou hodrotu Cenné paoiry
evicovana na Majetkcvýcr‘ u&tecn jsou rr.ajetkem Klienta nebo jsou crženy ve prosoěch Klienta.

S investiční operace

5 1 Banka ~e povinna i oez ookynu Klier‘;a ocs~ravat invest č‘M ooerace tak, aoy oyl spirěn účel teto Smlouvy
nvesučnl operace je Banka povinna provadět za nejvyhodnějšich podmiriek, zejmena za nejvyhodnějši
ceny, které je možno při vynaloženi odborna peče doschnout.
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5.2 Banka je povinna Po předání Vkladu obstarat Investiční operace tak, aby byla v nejkratším možném čase
dosažena dohodnutá struktura Portfolia a udržovat dohodnutou strukturu Portfolia po celou dobu účinnosti
Smlouvy, pokud se smluvní strany dodatkem k této Smlouvě nedohodnou na změně struktury Portfolia (V
takovém případě je Banka povinna realizovat Investiční operace tak, aby byla v nejkratším možném čase
dosažena struktura Portfolia, uvedená v příslušném dodatku ke Smlouvě). Za porušení podmínek
obhospodařováni Majetku dle této Smlouvy se nepovažuji krátkodobé odchylky (do 6 měsíců) od
stanovených podmínek a limitů, způsobené krátkodobými zm~nami kurzů cenných papírů nebo peněžních
prostředků nebo Investičními operacemi.

5,3 Klient souhlasí stirn, že Banka je oprávněna provádět Investiční operace na účet Klienta společně
s prováděním Investičních operaci na účet jiných svých Klientů. Pokud není možné realizovat při
hromadném provádění Investičních operací všechny operace za stejnou cenu, bude ktiži nebo ve
prospěch Klienta účtována prům&ná cena dosažená při hromadném provádění Investičních operaci.

6. Úschova a správa cenných papírů

6.1 Banka se zavazuje převzít listinně cenné papíry Klienta, které jsou součásti Majetku do hromadné
úschovy. Po dobu účinnosti této Smlouvy KlIent není oprávněn požadovat, aby mu byl listinný cenný papír,
který je součásti Majetku, odevzdán. Banka je oprávněna předat uložený cenný papír do druhotné
úschovy.

6.2 Banka vykonává právní úkony spojené se správou cenných papírů, které jsou souč~sti Majetku, podle
okolností buck jménem Klienta a na účet Klienta, anebo svým jménem a na účet Klienta.

6.3 Neni‘li dále stanoveno jinak, Banka je povinna I bez pokynu Klienta činit Po dobu účinnosti této Smlouvy
právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachováni práv spojených s cennými papíry, které jsou součásti
Majetku, zejména požadovat splnění závazků spojených ~ cenným papírem (a výjimkou předčasného
splaceni podle volby majitele cenného papíru) a přijímat ve prospěch Klienta plněni závazků spojených
a cennými papíry.

6.4 Bez pokynu Klienta Banka není povinna ťje však oprávněna) vykonávat výměnná nebo předkupní práva s
cennými papíry Spojená a přijimat veřejné návrhy na koupi cenných pap(r~ vykonávat hlasovací práva
spojená s cennými papíry a požadovat předčasné splaceni cenných papírů. Banka je povinna informovat
Klienta o každém veřejném oznámeni, které učiní emitent cenných papírů, pokud takové oznámeni
obsahuje informace nezbytné pro Klienta kvydáni pokynu podle předchozí věty a pokud toto oznámeni
bude Bance doručeno emitentem cenných papírů nebo jinou osobou. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí,
že Banka není povinna sama sledovat ani vyžadovat si jakékoliv informace o cenných papírech žádným
5ným zpúsobem a pokud Banka neobdrží pokyn Klienta, je oprávněna práva uvedená v tomto ustanoveni
nechat propadnout bez jejich uplatněni.

7. Zhodnoceni a výnosy z Majetku

7,1 Zhodnocenim Majetku se pro účely této Smlouvy rozumí zvýšení tržní hodnoty Majetku. Tržni hodnotou
Majetku se rozumí hodnota Majetku zjištěná jeho oceněním a vyĺádřená v měně, která je stanovena
v Č řiioze č. 3 (referenční ména). Pravidla oceňováni Majetku pro účely této Smlouvy jsou stanovena
v Příloze č.3. Banka nezaručuje Klientovi zhodnoceni Majetku ani míru zhodnocení Majetku.

7.2 Výnosy se pro účely této Smlouvy rozumí výnosy z cenných papírů (zejména výnosy z rozdilú cen cenných
papírů při koupi a prodeji a úrokové a dividendové výnosy z cenných papírů) a výnosy z peněžních
prostředků (zejména výnosy z koupě a prodeje peněžních prostředků a úrokové výnosy z peněžních
prostředků). Čistými výnosy se pro účely této Smlouvy rozumí výnosy sníženě o sjednanou úplatu a
úhradu nákladů ďe této Smlouvy a snížené o srážkové daně, příp. jiné danö nebo poplatky. Banka
nezaruči.~e Klientovi dosažení výnosů z Majetku ani míru výnosů z Majetku.

7.3 Čistě výnosy Banka reinvestuje v rámci obhospodařováni Majetku, pokud v Příloze č. 1 nebo v dodatku
k této Smlouvě nebude sjednáno, že čisté výnosy bude Banka ve stanovených intervalech vyplácet
Klientovi.

8. Úplata a úhrada nákladů

3.1 Úplata, která náleží Bance za prováděni Investičních operací je stanovena v Příloze č. 4. Úplata za
ovedeni každé Investiční operace je solatná po provedeni přislušné Investiční operace.

9.2 Úp~ata, která náleží Bance za úschovu a správu cenných papírů, které jsou součásti Majetku, je stanovena
v Příloze č. 4. Splatnost úplaty za úchovu a správu cenných papírů je uvedena v Příloze Č. 4.
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8.3 Náklady, které Bance vzniknou při činnostech dle této Smlouvy jsou zejměna poplatky obchodníků
$ cennými papíry a poplatky hrazené organizátorům trhQ $ cennými pepky, osobám, které vedou evidenci
zaknihovaných cenných papírů nebo které prováději vypořádáni obchodů s cennými pepity, dále poplatky
depozitářům cenných papírů, poplatky a odměny hrazené Agentům Banky a veškeré další nutně nebo
účelně vynaložené náklady Banky na uskutečnění Činností dle této Smlouvy, která nejsou vymezeny
v Přileze č. 4,

8.4 Banka je povinna provést písemné vyúčtováni sjednané úplaty a nákladů a předat toto vyúčtování
Klientovi. Kiient je povinen uhradit sjednanou úplatu a náklady dle pcdminek stanovených v Příloze Č. 4.
Nebudou-li tyto platby uhrazeny ve sjednaném terminu, Banka je oprávněna použit k úhradě sjednané
úplaty a nákladů peněžní prostředky na Peněžním účtu, příp. uspokojit syti) nárok na úhradu úplaty a
nákladů prodejem odpovídajícího množství cenných papirů obsažených v Majetku. .

9. Prohlášení a závazky Klienta

9.1 Klient tímto k datu uzavření této Smlouvy a ke každému dni po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy
prohlašuje:

(a) Klient je právnickou osobou řádně založenou a existující v souladu s právními předpisy;
(b) Klient je výhradním vlastníkem Majetku, přičemžtento Majetek není zatížen právy třetích osob;
(c) Klient má plnou způsobilost ke všem právním úkonům ve vztahu s Majetkem, které jeho jménem

nebo na jeho účet provádí Banka a tyto úkony zakládají platné a vymahatelné závazky Klienta,
přičemž tyto závazky nejsou v rozporu se zakladatelskými a ostatními organizačními předpisy
Klienta a nebudou v rozporu s jakoukoliv smlouvou nebo jakýmkoliv rozhodnutím, které se týkají
Klienta;

(o) Klient je v souladu s příslušnými právnimi předpisy a svými organizačními dokumenty oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky pro něho vyplývající z této Smlouvy, p~čemž tato Smlouva
zaKládá platně a vymahatelné závazky Klienta;

(e) .‘<lientziskal veškeré potřebné souhlasy a povolení k tomu, aby mohl řádně uzavřít tuto Smlouvu a
uzavřeni této Smlouvy a plnění závazků zni vyplývajících nezaloží porušení jakéhokoli právní
povinnosti Klienta;

~ Klient není v úpadku a podle vědomi Klienta neexistují ani nehrozí žádné soudní spory nebo
správní či rozhodčí řizení nebo jiné skutečnosti, které by mohly zásadně nenativně ovlivnit
schopnost Klienta dostát svým z~vaz‘djm z této Smlouvy;

(g) Klient je srozuměn s právnimi, daňovými a účetnímI souvislostmi ve vztahu k Majetku a k nakládáni
s Majetkem díe této Smlouvy.

92 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude s Majetkem nakládat jen prostřednictvim
Banky, ~. nebude s Majetkem přimo ani prostřednictvím třetí osoby nakládat, ani nebude přimo ani
prostřednictvím třeti osoby vykonávat a uplatňovat práva spojená s Majetkem, ani nebude Bance zadávat
;iné pokyny, než které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě a dále se zavazuje nezatižit Majetek
jakýmikoliv právy třetích osob a zavazuje se neudělit jakěkoliv WetS osobě jakékoliv právo IC Majetku,
protože Banka nebude schopna provádět investiční operace, pokud bude současně Klient nebo třetí osoba
nakládat s Majetkem, nebo vykonávat a uplatňovat práva spojená s Majetkem, nebo pokud buds Majetek
zatižen právy třetích osob.

9.3 Kilent se zavazuje v případě potřeby včas Po výzvě Banky učinit opatřeni, aby Banka nebo ji označený
Agent byl cprávr.én v pot?ebném rozsahu dávat přikazy k nakládáni se zaknihovanými cennými papiry,
které jsou součástí Majetku. Klient poskytne Bance potřebnou součinnost k registraci pozastavení práva
Klienta nebo třetí osoby nakládat se zaknihovanými cennými papiry Klienta ve StředIsku cenných papírů
nebo vjiné obdobné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve prospěch Banky nebo jejího Agenta.

9.4 V případě, že předmětem této Smlouvy je i správa cenných papírů, Klient se zavazuje předat Bance výpisy
z evidence zaknihovaných cenných papírů, výpisy z bankovnich účtů a další doklady požadované Bankou
v originále nébo v úředně ověřené kopii. Klient se dále zavazuje poskytovat Bance informace, které jsou
podstatné v souvislosti s obhospodařováním Majetku a sdělovat Bance veškeré změny, týkající se údajů.
které poskytl Bance na základě této Smlouvy. Na základě žádosti Banky bude Klient poskytovat Bance i
další informace v souvislosti s obhospodařováním Majetku.

10. Informační povinnosti Banky

10.1 Banka se zavazuje neprodleně pisemně informovat KlIenta o všech okolnostech souvisejicich
5 obhosccdařováním Majetku, které maii vliv na plněni této smlouvy a na hospodařeni Klienta.

10.2 Banka se zavazuje písemně informovat Klienta o struktuře obhospodařovaného Majetku, o vývoji tr2ni
hodnoty obhospodařovaného Majetku a o svých úkonech při obhospodařováni Majetku formou
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periodických zpráv (dále Jen „Zprav~ rebo »Zprava“). Frekvence zasílání Zpráv a jejich struktura je
stanovena v Při!oze Č. $. Součásti Zpráv je I vyúčtováni úplat a nákladů a další informace požadovane
právními předpisy.

10.3 Pokud Banka neobdrži ad Klienta do dvscetipětl dnů od doručení Zpravy Klientovi připomínky ke Zprávě,
bude Zpráva považována za schvá1enou. V takovém ořipadě současně platí, že Banka provedla veškeré
úkony v souvislcsti S obrospodařovánini Majetku v souladu s touto Smlouvou. Pokud flent vznese proti
Zprávě připomínky, Banka je s Klientem neprodleně projedná a přijme dohodnuta opatřeni při
obhospodařováni Majetku.

ji. Komunikace smluvních stran

1 1.1 Veškeré informace, sděleni, oznámení a zprávy mezi smluvními stranami dle této Smlouvy budou zasílány
na kontaktní adresy smluvních stran uvedené v Příloze č. 6.

11 2 Veškeré informace, sdéleni, oznámeni a zpravy mezi smluvnimi stranam, musí byt učiněny v písernne
formě. Písemná forma ve smyslu této Smlouvy zahrnuje také dopis nebo fax.

11.3 Pokud se smluvní shany nedohconou jinak, jednou ročně se uskutečni porada kontaktnich osoo Banky a
Klienta (dále jen ~Strategická porada“), na které budou ra zakladě doporučeni Banky donodnuty Investiční
záměry pro nakladáni a Majetkem pro další časové období (dale jen „Aktuální investiční záměry). O každé
Strategické poradě bude vyhotoven písemný zápis, který podepíše oprávněná osoba Klienta a kontaktní
osoca Banky. Banka je povInna se řídit Aktuálními investičními záměry od okamžiku, kdy oodrži zaois ze
Strategické porady, podepsaný oprávněnou osobou Klienta a Banka potvrdí svůj souhlas se zněním zápisu
podpisem kontaktní osoby. Banka je povinna učinit toto potvrzeni nejpozději do 2 pracovních dnů po
obdrženi zápisu ze Strategické porady. Banka je oprávněna nakládat s Majetkem a provadět veškeré
úkony a činnosti spojené se správou Majetku I bez předchoziho neco následného souhlasu nebo pokynu,
pokud je Její činnost v souladu s Aktuálními ;nvestčnirni zaměry. Banka je oprávněna se odchýlit od
Aktualních investičních zaměrů I bez předchoziho souhlasu KUenta, pokud bude mít za to, že uvedený
postup odpovídá ji známým zájmům Klienta; Banka je v takovém připadě povinna bez zbytečného odkladu
iformovat Klienta o všech úkonech a činnostech spojených se správou Majetku, které provedla v rozporu

S Aktualnirni investičnimi záměry. Banka vyvine veškeré úsilí k tomu, sOy informovala Klienta o
zamýšlených úkonech a činnostech spojených se spravou Majetku, které byly v rozporu s Aktuálními
investičními záměry, pokud možno před provedením těchto úkonů a činnosti.

12. Pokyny Klienta

12.1 Klient je oprávněn zadávat Bance pokyny k provadění Investičních operaci, k prováděni správy cenných
capirů a k Výběrům dle článku 3.4. Pokyn Klienta musí být učiněn v oísemne podobě. Vzor pokynu
<nakupu neoo k prodeji cenných papírů je uveden v Přiioze Č. 7. Pokyn Klienta musi byt poceosán
opravn&nou osobou (neoo oprávněnými osobami), jejíž podpisový vzorje uveden v Příloze Č. 11.

12.2. Klient je oprávněn zadávat Bance pokyny kzajištovacímu převodu cenných capirú, které jsou součastl
Majetku, za úČelem zajišt~ni úvěrů, které mu Banka poskytne v rarnci ~epoobchod~i sjednaných na zakladě
zvláštní smlouvy. Cenné capiiy převedené dle předchozí věty nejsou po dobu trváni zajišťovaciho převodu
současti Majetku a Banka neprovádí jejich obhospodařováni.

123 Banka je povinna pokyny Klienta uděleně v souladus touto Smlouvou provést, avšak je oov‘nna Klienta
upozornit na nesprávne nebo nevhodně pokyny Klienta. Banka Je povinna provést nespravny reoo
nevhodný pokyn Klienta až poté, co Klient po upozorněni Banky na nesprávnost nebo nevhodnost pokynu
písemně Bance sděli, že tria na provedení nespravného nebo nevhodného pokynu. Klient bere ria
věoomí, že provedeni nespravneho nebo ievhodneho pokynu může negativně ovlivnit výnosy z
cohospocařovani Majetku.

124 Banka není povinna provést pokyn Klienta, který není kryt (včetně úplaty za provedeni pokynu a úhrady
rakladů soojených s provedením pokynu) dostatečným zůstatkem orostředki~ na Peněžním účtu

13 Odpovědnost

13,1 Banka odpovídá Klientovi za škodu, kterou nu způsobila porušením svých oovinností, vypl~ajicich ze
Smlouvy. Banka reodocvíca za škodu zoůsooenou o,wlrostmi vylučujic.mi odpovécnost, zejn-era
neodpovica za škodu způsobenou organizatorem trhu cenných papirů ‘isbo oscbou, ktera vede evioenci
zaknihovaných cenných papírů nebo osobou, která provadi vypořadáni obchodů s cennými papíry Banka
reodpovidá ani za škodu způsobenou opomenutím nebo jednanim Klienta, zejmena za škodu vzniklou
v d~sedku eanzace rescravneř‘o nebo revhooneho pokynu Centa, 3okud Banka uoozorni‘a Klienta na
rescrávnost nebo revnodnost jeno ookynu.
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13.2 Banka neodpovídá za připadnou ztrátu, kterou Klient utrpí v souvislosti s obhospodařovaným Majetkem,
pokud není způsobena zanedbáním odborné péče nebo porušením povinnosti Bankou.

13.3 Klient odpovídá Bance za újmu, která ji vznikne v důsledku toho, že Klient svým jednáním znemožní nebo
ohrozí řádné obhospodařování Majetku a řádné provádění činnosti Ranky nebo jejího Agenta na základě
této Smlouvy. Klient se dále zavazuje, že odškodni Ranku za každou škodu. které ji vznikne v důsledku
nesprávnosti nebo nepravdivosti jakéhokoUv informace nebo prohlášeni Klienta podle této Smlouvy.

14. Ukončení účinnosti Smlouvy

14.1 Účinnost této Smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

14.2 Klient Banka mohou tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědi i bez uvedeni důvodu.
Výpovědní lhůta je tři měsice a její běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

14.3 Ke dni ukončení účinnosti Smlouvy vzniká Bance právo na zaplacení úplaty (resp. její alikvotní části) a
všechny pohledávky Banky za Klientem a této Smlouvy se stávají splatnými (zejm. úplata, resp. její
alikvotní část a úhrada nákladů). V mezích povolených právními předpisy je Banka oprávněna uspokojit
své splatné pohledávky za Klientem z Majetku. Ke dnI ukončení účinnosti Smlouvy zanikaji plná moci a
pokyny Klienta udělené dle této Smlouvy a Banka pozbývá právo nakládat a Majetkem a je povinna ukončit
činnosti dle této Smlouvy.

14.4. Ke dni ukončeni účinnosti Smlouvy je Banka povinna předat Klientovi veškeré doklady a listiny, které
umožní Klientovi nakládáni a Majetkem. Banka je povinna vydat Klientovi listinně cenné papíry Klienta,
které jsou na základě této Smlouvy u Banky, dále zrušit dispoziční práva Banky nebo osob na jeji straně
k nakládáni s peněžními prostředky na Peněžním ůčtu a zrušit registraci pozastaveni práva Klienta nebo
třetí osoby nakládat sazaknihovanýnii cennými papíry Klienta ve Středisku cenných papírů nebo vjiné
obdobné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve prospěch Banky nebo jejího Agenta.

14.5 V případě, že účinnost Smlouvy skonči dle článku 14.2, je Banka povinna realizovat Investiční operace tak,
aby byla ke dni ukončení ůčinnosti Smlouvy dosažena koncová struktura Majetku, stanovená v Příloze 6. 2
(dáte Jen „Koncové portfolio‘). V připadá, že účinnost Smlouvy skonči dle článku 14.1, je Banka povinna
realizovat Investiční operace tak, aby ke dni ukončeni účinnosti Smlouvy bylo dosaženo Koncové portfolio
pouze za podmínky, že se Banka k dosaženi Koncového portfolia výslovně zavázala v dohodě, kterou se
ukončuje účinnost Smlouvy. V ostatních případech ukončeni účinnosti Smlouvy Banka není povinna
realizovat Investiční operace tak, aby ke dni ukončení účinnosti Smlouvy bylo dosaženo Koncové port~llo.

14.8 Do patnácti dnů od ukončení účinnosti Smlouvy je Banka povinna zaslat Klientovi závěrečnou zorávu
o obhospodařováni Majetku, která bude obsahovat soupis předávaného Majetku a vyúčtováni
neuhrazených pohledávek Banky za Klientem vzniklých na základě této Smlouvy.

14.7 Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost ustanoveni Smlouvy, která se týkají odpovědnosti,
důvěrnosti informaci, práv a covinnosti smluvních stran pro případ ukončeni ůčinnosU Smlouvy.
rozhodného práva, řešeni sporů a všech ostatních ustanoveni Smlouvy, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i Po ukončeni účinnosti Smlouvy.
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15. Rozhodné právo a řešeni sporů

15.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

15 2 Všechny spoty mezi smluvními stranami, vzniklé a právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v
souvislosti S ni, oudou řešeny jednáním při vynaložení veškereho úsilí ke smirnemu řešeni. V ořioadě, že
smluvní strany nedosannou jednáním smírného řešeni kteréhokoliv sporu vznikého z právnich vztahů
založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu rozhodnuto v souladu a právním
řádem České republiky

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva
pozbývá účinnosti v případě, že Banka pfl oceněni Vkladu zjistí, že tržní hodnota Vkladu je nižší než
minimální výše Vkladu stanovené v Přiloze Č. 1. Smlouva pozbývá ůčtnnosti také v připadá, že skonči
účinnost Smlouvy o Peněžním účtu.

16.2 Není-li vtéto Smlouvě stanoveno jinak, žádná ze smluvních stran raní opravněna bez předchczíno
písemného souhlasu druha smluvní strany postoupit nebo převést sva práva nebo povinnosti vyplývajíci
z této Smlouvy

16.3 Tato Smlouva může být měněna Či doplňována pouze formou písemných dodatků, které budou
odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, není-Ii dáte stanoveno jinak. Smluvní strar‘y
mohou měnit a doplňovat kontaktní adresy (včetně telefonického a faxového spojeni), sezram
oprávněných osob a jejich podpisové vzory také jednostranným písemným oznámením. Jednostranné
oznámeni K‘ienta musí být podepsáno stejným způsobem a na stejné ůrovni jako tato Smlouva. Změny a
doolnění Smlouvy provedené jedncstrannym písemným canamenim jsou účinna dnem jejich doručeni
druhé smluvní straně.

16.4 Zálettosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 51311901 Sb,,
obchodní zakonik, v platném znění, zákonem Č. 591/1992 o cenných papírech, zákonem Č. 256í2004 Sb,‘
o oodnikánl na kapitálovem trhu ve zn~ní pozdějších oředpisů, případná dalšími právními oředoisy
platiými v České republice.

16,5 Nediinou součásti této Smlouvy jsou Všeobecné cbchodni podmínky České spořítelny, a.s. (dále ‚en
„VOP‘). Klient podpisem teto Smlouvy potvrzuje, že se s Podminkami seznámil a že S nimi bez vybrad
souhlasí.

166 Banka zachovava důvěmost informaci v souladu s VOP. Kromé případů uvedenýcn v Podminkach je
Banka oprávněna poskytnout informace týkající se Klienta svým Agentům, je však povinna zajistit, aby její
Agerti zachovávali důvěrnost těchto informaci. Banka je oprávněna seznámit třetí osoby s ustanoveními
teto Smlouvy, která zakládají její oprávnéní jednat jménem Klienta (zejm. Čl. 1.4 a 3.2). Banka je
oprávněna při resoektovanl zásad pocbvěho obchodního styku zveřejnit skutečnost, že je spravcem aktiv
Kitenta.

16.7 Výběr Banky byt proveden v souladu s Pravidly Rady Statutárniho můsta Jihlava pro zadáváni veřejnych
zakezek.

16.8. Tato smlouva byla orojednana na jednáni Zastupitelst«a Statutárního města Jihlava a schvalena
Č. 669/04 Zívl.

16.9 Nedílnou současti Smlouvy jsou přlohy:
Přiloha Č 1 —Specifikace Majerku a podminky obhospoda~váni Majetku
Přiloha Č. 2— Struktura Majetku
Přilona č. 3 — Pravidla oceňovaní Majetku
Příloha č. 4— úplata
Při1or.a Č 5— F‘ekvence zasflani Zo-áv a ~eých str‘~kt~ra
Příloha č. 6— Kontaktní adresy
2řilona Č 7—Vzor ookynu Kl.enta
Příloha Č 8 — Informace o záklaonicn pravidlech poskytovaní investičních služeb Caskou spořitelnou,

a s.
Přiloha Č. 9 — ‘nformace Česka spořitelny. a.s O evidovani zanrar.ičnicn cennych papírů na s~zěrnych

účtech
Zilcria Č 10— Podoisove vzory osoz ooravněnýc‘i pcdecisovat pokyny K ler‘ta
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16.3 Smluvní strany tímto prohlašuji, že si předmětnou smlouvu včebiě jejich příloh přečetly, jejímu obsahu
rozumí a je vyjádřením jejich svobodné a pravě vůte, rte důkaz čehož připojuji své podpisy. Tato Smlouva
je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních snr obdrží Po dvou vyhotoveních.

V Praze dne 21.12.2004 V Jihlavě dne 2ZT .12.2004

Česká spořitelna, as. Statutární město Jihlava

Jméno; Jméno:
Funkce: Funkce:

Čisto OP~
Podpis a Číslo OP ověsil:

Jméno: Jméno:
Funkce:‘ Funkce:

Číslo OP:
Podpis a číslo OP ovéflj:

Kontroloval;
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