
ČESKÁ~
SPORJTELNA

Příloha Č. I

SPECIFIKACE MAJETKU
A PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU

A. Specifikace stavu Majetku při uzavřeni Smlouvy (Vklad):

- peněžn~ prostředky:

Název Číslo účtu Nominální Množství AÚV
hodnota

Investiční účet CZK 1501552 / 0800 .

Investiční účet EUR - .

Investiční účet USD -

V den podpisu smlouvy je zůstatek účtu nulový. Smluvní strany se dohodly že prvotní vklad ve výší 30.000.000
mil. KČ bude převeden na CZK účet do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

- cenné papíry:

AKCIE
Název SIN Nominální Množství

hodnota

DLUHOPISY
Název ISIN Nominální Množství AÚV

hodnota

PODÍLOVÉ LISTY

ISIN Nominální Množství AÚV
hodnota

PP MF
Název SIN Nominální Množství AÚV

hodnota

V případě vkladu jiných majetJ~ových hodnot než peněžních prostředků bude celková hodnota Majetku k datu
účinnosti Smlouvy stanovena Dodatkem Č. 1 ke Smlouvě, který bude smluvnimi stranami podepsán
bezodkladně po provedeni oceněni.

B. Úschova aspráva~enných papírů:

Úschova a správa cenných papírů je předmětem této Smlouvy.

~Stév‘nos:

čisté výnosy bude Banka reinvestovat.

Q~j~iinimálni výše Vk[adu

Minimální výše vkladu je stanovena i 000 000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně.
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Příloha č. 2
STRUKTURA MAJETKU

A. Investiční směrnice:
Cílem investováni je dosahováni kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku s UlOUhOdooo~j
mírou výnosu pře~yšujlci úroveň ročních termínovaných vkladů v českých korunách. Investiční horizont
portfolia je cca 2 roky.

Banka se bude snažit řídit portfolio a dürazem na kladný výsledek v rámci kalendářního roku a minimalizací
srážkově daně.

Základní měnou je česká koruna (CZ)<).

B. Investiční instrumenty:
Banka bude pro Klienta investovat prostředky do investičních instrumentů ve smyslu zákona č. 591/1992 Sb. O
cenných papírech, k nimž patří zejména:
- bankovní směnky
- dluhopisy a obdobně cenné papíry představující pohledávku
- akcie a ostatní majetkově cenné papíry
- podílové listy otevřených podílových fondů dluhopisových (dle kategorizace FEF$l);
- podílové listy Otevřených podílových fondů peněžního trhu (dle kategorizace F~FSl);
- podílově listy otevřených podílových fondů akciových (dle kategorizace FEFSI);

Měnové zajištěni:
Banka může při obhospodařováni Majetku Klienta v zájmu omezeni investičních rizik použivat měnové
zajištěni, a to zejména formou devizových termínových kontraktů (FX forward, FX swap).

C. Struktura Majetku:

Investiční instrumenty 1 Váhy v portfoliu
I Neutrální Max

Akcie a akciové fondy 5% 15%
Dluhopisya dluhopisové fondy 70% 100%
Peníze, instrumenty peněžnho trhu, peněžní fondy 25% 100%
Ostatní cenné papíry 9% 25%
Celkem 100%

E. Srovnávací etalon (benchmark‘):
Etalonem je výnos teoretické investice do tříměsíčního terminovaného vkladu v českých korunách. Pro účely
výpočtu se Etalon stanoví jako [3M PRISm - 0,30%j, což odpovídá zhodnocení termínového depozita na
bankovním trhu při objemu nad 10 milionů Kč zatíženého odvody do Fondu pojištěni vkladů a běžnou
bankovní marži.

F. Struktura Koncového portfolia:

100% hotovost na běžném účtu.
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Příloha 6. 3

PRAVIDLA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU .

Referenční a oceňovací měna: CZK

Pro oceňování Majetku se přimě?en~ použije Vyhášky Komise pro cenné papíry č. 27012004 Sb., o způsobu
stanoveni reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investováni a o způsobu stanovení aktuální
hodnoty akcie nebo podĺlověho listu fondu kolektivního investování, ve zněni pozdějších předpisů.
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Příloha č. 4
U PLATA

A. Úplata za prováděni Investičních opei~ci:

Poplatek za obhospodařováni majetku
Odměna Bance za obhospodařování cenných papírů na základě Smlouvy se určuje jako Základní a
výkonnostnĺ odměna.

Základní odměna
Základní odměna se určuje jako 0,18% z hodnoty majetku, zjištěné jako aritmetický průměr tržního ocenění
Majetku ke konci každého kalendářního měsíce příslušného kalendářrgl-‘o roku včetně prosince roku
předchozího.

Výkonnostní odměna
Výkonnostní odměna se účtuje jako 18% z částky, o niž na konci kalendářního roku míra zhodnocení Majetku
po odečtení základní odměny ve správě přesáhne výnos Etalonu. Jestliže míra zhodnoceni Majetku je nižší
než mira zhodnoceni etalonu, výkonnostní odměna se neúčtuje.

Základní odměna je splatná na základě vyúčtováni do 15 obchodních dnú po skončeni každého kalendářního
čtvrtletí, nebo po dokončeni kalendářního roku. Výkonnostní odměna je splatná do IS obchodních dnů Po
skončeni kalendářního roku. Odměny jsou hrazeny inkasem Benkyz účtu Klienta dle bodu 8.4. této Smlouvy.

B. Poplatky za obchodováni;

České dluhopisy 0,02 %‚ min. 2 000,- Kč (zahrnuje i poplatky Agentů)
Zahraniční dluhopisy 0,02%, min. 2 000,- Kč
Vstupní poplatky do fondů iSČs, ESPA ) 0,00%
Vstupní poplatky do fondů jiných správců dle typu fondu, ale nejvýše 0,27 %

~) lSČS = Investiční společnost České spořitelny
FSPA = Erste Sparinvest KAG

C. Úplata za správu cenných papírč;

1. Banka poskytuje Klientovi službu ‚správa cenných papinY. V této službě jsou zejména zahrnuty následující
úkony:
- inkaso dividend akcií a podílových fondů,
- inkaso kuponů dluhopisů,
- inkaso jistiny dluhopisů,
- štěpeni emise cenných papírů.

Za správu cenných papírů si banka účtuje skutečně vynaložené náklady, ale nejvýše 0,10% hodnoty
cenných papírů V pořizovací ceně ročně. Poplatky za správu podílových listů otevřených podílových fondů
se neúčtuji.

2. Poplatkyjsou hrazeny, pokud není určeno jinak, ročně, zpětně za uplynulý kalendářní rok. Výše poplatkü je
splatná jednorázově oproti řádnému účetnímu dokladu, jež je Banka povinna vystavit. Splatnost ůčetniho
dokladu je stanovena v délce 15 dnů od jeho prokazatelného doručeni Klientovi. Poplatky jsou účtovány za
každý započatý kalendářní den, po který byly CP v depotu Benky. Poplatky budou hrazeny tornou inkasa
Banky z účtu Klienta.

4
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Příloha Č. 5

FREKVENCE ZASÍLÁNÍ ZPRÁV A JEJICH STRUKTURA

Banka se zavazuje písemně informovat Klienta c struktuře spravovaného Majetku1 o vývoji hodnoty Spravovaného
Majetku a o svých úkonech při správě Majetku formou pravidelných měsíčních a ročních zpráv,

Zprávy budou obsahovat
a) strukturu Portfolia podle jednowvých Investičních instrumentů
b) výnosnost Portfolia za uplynulé období,
c) investiční a výnosové ukazatele Portfolia (výnos Portfolia do splatnosti, durace Portfolia),

vyhodnocováni investiční strategie
- z hlediska naplňování investičního cíle a dodržovánf definované investiční politIky,
- z hlediska míry podstupovaných rizik,
- z hlediska toho, jaké investiční komponenty celkové investiční strategie se podílely na vykazované

výkonnosti (efekt volby durace, efekt změny tvaru výnosové křivky, vliv směnných kwzů, vliv výběru
sektorů, resp. kvality (ratingu) apod.)

d) srovnánivýnosu se stanoveným etalonem
e) komentář vývoje za uplynulé období,
O vyúčtováni poplatků placených ostatním subjektüm při obchodech za uplynulé období (zejm.

organizátorům trhů lnvestičn[ch instrumentů, dále osobám, které vedou evidenci zaknihovaných
cenných papírů nebo které provádějí vypořádáni obchodů s Investičními instrumenty, dále poplatky a
odměny hrazené Agentfim Banky),

g) analýzu vývoje na relevantních trzich v uplynulém období,
h) výši závazků Klíenta vůči Bance vzniklých za uplynulé období,
i) vyúčtováni závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období.

°ravidelné měsíční zpráva bude Klientovi zasílána do deseti pracovnich dnů po skončeni kalendářního měsíce,
na který Se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně.

Pravidelná roóní zpráva bude Klientovi zasílána do třiceti dnů po skončeni kalendářniho roku, na který se vztahuje
o oude o ‘vat body a) až ) včetně.

nsemné žádosti Klienta je Banka povinna za sjednaný poplatek poskytnout písemné informace o
spravj‘ ~em Majetku třetím osobám, určeným Klientem, pokud to bude technicky možné.
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Příloha Č. 6

KONTAKTNÍ ADRESY

A. Kontaktní adresa KIlenta~

Název
U[ice
Obec
Psč
Telefon
Fax

Jméno Jméno
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Jméno Jméno
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Jmeno Jméno
Telefon Telefon
E-mail E-mail
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B. Kontaktní adresa Banky:

Název

Ulice
Obec
Pso
Telefon .

Fax
Email

Jméno Jmeno

Telefon Telefon

E-mail E-mail

Jméno Jméno

Telefon Telefon
E-mail E-mail

Jméno Jméno

Telefon Telefon
E-mail E-mail
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Název /jméno klienta
Sídlo/trvalé bydliště:
IC / RC klienta:

VZOR POKYNU KLIENTA

ZÁVAZNÝ POKYN

Příloha č. 7

PODOBA CP
(listinný nebo zaknihovaný CP)

NOMINÁLNí HODNOTA 1 KUSU CP

DRUH CP

(akcie,dluhopisy či jiný
CP) ____________

PODPIS DATUM

Podpisem tohoto Závazného pokynu vyjadřuji svůj souhlas s jeho připadnou částečnou realizaci, ve smyslu odstavce 31
Obchodnicsi podmínek České spořitelny, as. pro obstaráni koupě nebo prodeje cenných papírů a cm činnost uskutečněnou
k dosaženi tohoto ~‘sIedku,
~) Vyznačte zvolenou variantu
fl) V případě koupě uveďte nejvyšší cenu, za kterou chcete CP ještě koupitv případě prodeje uveďte nejnižší cenu, za jakou
chcete CP ještě prodat,Nebude-Ii Čenová podmínka uvedena nebo bude-Ii znít,, Co nejlépe“ provede banka obchod za nejleoši
cenu, jaké bude možno při vynaložení Odborné péče dosáhnout,
‘~) Uveďte dobu, po kterou mé být obchod uplatňován‘ Nebude-li časový limit uveden bude obchod uolatňován do doby, než
bude realizován neboje) klient nezruší,

Tímto Závazným pokynem Vás žádáme o obstaráni Koupě! Prodeje *)
těchto Cenných papírů (dále Jen „CF‘~):

ISIN L
EMITENT‘ NÁZEV CP ~

CELKOVÁ NOMINÁLN
HO DN OTA CIfl

HPOČET KUSU CP

CENOVÁ PODMINKA] CELKOVÝ
OBJEM OBCHODU V K6)

(cenovou podmínku uveďte v Kč u
akcií a v % u dluhopisů)

ČASOVÝ LIMIT ~)

(den zadäni obchodu na veřejném
trhu) ____________________

L

DATuM POŽADOVANÉ I
REALiZACE OBCHODU

(den ‘~ypořMání
obchodu) _________________

POZNÁMKA E
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Příloha č. 8

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

V souladu s ‘vyhláškou Č. 258/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti dodržováni pravidel obezřetného
poskytovánI investičních služeb a podrobnější zp&soby jednani obchodníka s cennými papíry se zákazníky
(dale jen Vyhláška~), a dalšími platnými právními nebo burzovními předpisy, Česka spořitelna, a s., se
sidleni Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PsČ 140 00, lČ 45244782, zapsana v obchodním rejstřiku vedeném
Městským soudem V Praze v oddíle B, vložka 1171 (dale v této příloze jen Banka“) tímto informuje klienta,
se kterým je uzavřena smlouva, jejíž nedihou součastíje tato přiloha (dale v této příloze jen ~Klienť‘) O
základnici, pravidlech poskytováni investjčnich služeb Bankou.

Oprávněni Banky sdružovat pokyny. Banka tímto informuje Klienta, že na základě ustanoveni ~11 odst I
Vyhlášky může sdružovat jeho pokyny k nákupu nebo k prodeji investičních nastroji~ s pokyny ju,ých klientů
Banky a také 5 pokyny na vlastni účet Banky, jestliže (i) se jedná pouze o pokyny k nakupu nebo pouze o
pokyny k prodeji investičních nastrojú, (ii) se ledna pouze o pokyny se shodnou limib,i cenou, (ni) obchod
uskutečněný na zakladě sdruženeho pokynu není meně výhodný pro Klienta, než samostatne provedení
jeho pokynu, včetně zohlednění nákladů na vypořádáni jednotlivým klientům Obcnod uzavřený na zakladě
sdruženého pokynu bude mezi jednotlivé klienty Banky vypořádán spravedlivým poměrným rozdělením
nakoupených investičnich nastrojů a nákladů na uskutečnění nákupu nebo spravedlivým poměrným
rozdělením ‘výnosů z prodeje investičních nastrojů, přičemž v případě neuspokojeni celeho sdruženeho
pokynu oudou pokyny klientů uspokojeny přednostně před pokyny Banky. Klient souhlasí za výše uvedených
podmínek Se sdružováním svých pokynů k nákupu nebo k prodeji investičních nástrojů $ pokyny jiných
klientů Banky a takés pokyny na vlastni účet Banky

2 R~iBmac~Lstižngg~ Klient může podavat reklamace a stížnosti týkajici se lnvestičnich služeb
Poskytovaných Bankou, S reklamacemi a stížnostmi se Klient může obracet na kterékoliv obchodní místo
Banky (v zajmu urychleného vyřizeni reklamace nebo stížnosti Banka doporučuje, aby se Klient obracel se )
svými reklamacemi nebo stížnostmi na obchodní místo Banky, na kterem byla předmětna investiční služba
poskytnuta) nebo na tým ombudsmana Banky. Reklamace a stížnosti na konkretni zaměstnance Banky
vyřizujicí reklamaci nebo stížnost Klienta může Klient podávat tymu ombudsmana Banky, případně přímo
vedeni Banky Vzejmu urychleného ‘vyřízeni kažcje reklamace nebo stížnosti Banka doporučuje, aby kaMa
reklamace nebo stížnost byla podana do 30 dnů od poskytnuti předmětné investiční služby, nebo od
doručeni kon~rmace nebo Jineho oznámení doručeneho Bankou Klientovi Klient je povinen $ Bankou
spolupracovat a poskytnout ji nezbytně informace Oro řadne rozhodnuti o jeho reklamaci nebo stížnosti
Každá reklamace nebo stižnost bude obvykle vyřízena Bankou během 30 dní od Jejího doručeni Bance; tato
doba může být ve zvláštnich případech prodloužena zvláště je-li to nutne oro řadne rozhodnuti o reklamaci ‘
nebo stižnosti Ke každé pisemne reklamaci nebo stižnosti Klienta bude Klientovi zasláno písemné
stanovisko Banky doporučenou ooštou nebo předáno přímo KlientovI, Klient je oprávněn předložit svou
reklamaci neco stižnost týkajici se Bankou poskytovaných investičních služeo Komisi pro cenné papiry nebo
Sui2e cenných papírů Prana, a s. Klient, kterému je Bankou poskytována investiční služba, je oprávněn
pozádat Banku, aby mu umožnila nahiédnout do zákona Č 256/2004 Sb., O podnikáni na kapitalovén, trhu,
oo zákona Č. 591/1992 Sb, a cenných papírech, do Burzovního řádu Burzy cenných papírů Praha, a S., do
Burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, a.s. a do předpisů společnosti UNIVYC, a s. v platném
Zněni.

3 ~jiy, Klient je povinen platit Bance ceny za investiční služby poskytované Bankou podle Sazebníku České
spořitelny, as. pro bankovni obchody (dále jen ‘Sazebník~) platného v den provedení zpoplatiiovaného
úkonu nebo ceny donodnute v příslušné smlouvě. Klient bere na vědomi a výslovně souhlasí S tim, že
Banka je oorávněna Sazebnikjednos~r8~~~ měnit Banka upozorni Klienta na datum učinnosti nového, resp
upraveneno zněni ~azebniku v dostatečnem časovém předstihu před jeho účinnosti na výpisu z účtu
Zasilanem K1ientovi, ve veřejnych prostorach svých obchodních mist a na sve internetove stránce
(nw.w csas cz) Aktualni zněni Sazebníku je k dispozici na obchodních místecn Banky a na intemetových
strankach Banky

4 Průhlednost trnu V souladu s platnými právnimi předpisy (zejména zakonem Č. 256/2004 Sb., o podnikáni
na kapitalovem trhu a Vyhlaškou) a buczovniml předpisy je Banka povinna vykonávat svou činnost
obcnodnfka 5 cennými Óaoiry tak, aby nedochazelo k narušeni průhlednosti trhu, zejména nesmi činit
z vlastního podnětu ani na zakladě pokynů KPenta žádné ukony směřující k manipulaci s trhem Banka je
povinna vyhodnotit každý pokyn od Klienta z hlediska, zda v důsledku poskytnutí inveszični služby na
zakladč pokynu nedojde k narušeni orúhlednost trhu; Banka při torn přihlíží především k obvyklosti pokynu
vznledem k přecchozim obchodům Klienta s investičními nastroji, k objemu obchodu, ceně a k možnému
dopadu ookynu na průhlednost trhu ve vztahu k likviditě a volatilitě trhu. Pokud ma Banka důvodne
Podezíení že v důsledku poskytnuti investiční služby na základě pokynu může dojit k manipulaci s trhem,
upozorni na tuto skutečnost Klienta, požáda ej o vysvětleni účelu pokynu, popřipadě navrhne jiný způsob
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dosaženi tehož účelu, který nenaruší prühlednost trhu. Pokud ma Banka I přes vysvětleni Klienta duvodne
podezření, že poskytnutím investični služby na základě pokynu může dojit k manipulaci $ trhem, pokyn
neprovede a písemně O torn vyrozumí Klienta,

5. .~Ě~tzamú. Pokud brozi střet zájmů mezi Bankou a Klientem nebo mezi Klientem a jinými khenty Bai<y
navzajem, Banka odmítne poskytnutí Klientem požadovane investični Služby v celem rozsahu ~ebc
částečně Banka může v takovem připadě take navrhnout Klientovi uny zpúsoo oosaženi tenož učelu
kjakemu směřoval jeho požadavek Pokuo Banka zjisti, že běnem poskytovani investiani služby došlo ke
střetu zájmů, upřednostní zajmy Klienta před svými, jestliže došlo ke střetu zajmú mezi Bankou a
Klientem, nebo neprodlene vyrozumi Klienta a vyžaoá si od něho souhlas nebo cokyr k dalš mt. posLa~
jestliže došlo ke střetu zajmCi mezi Klientem a jinými klienty Banky navzajen-i

6~Banka neoude boz pisenineho souhlasu Kher‘za využ vat
peněžni prostřed~y a investiční nastroje Klienta svěřene Bance za učelem poskytnut; investični služby a
peněžní prostředky a investični nestroje ziskane za tyto hodnoty pro Klienta (dale ‘majetek zakaznika )
k obchodóm s investičními nastroji na účet Banky Banka neoude používat majetek zakazn,ka k obchodům
na účet jiné osoby než Klienta Banka upozorňuje Klienta, že využiti investičních nastrojČj Klientem
k obchodům na účet jme osoby mi~že vest k vyjmuti nvestičnicn nastrojů z režimu eakaznickeho majeuc~ a
tím ze zaručniho systemu zajištovanehc Garančnim fondem obchodniků S cennymi papiry

7. Yyk~ovíinformaciodKlienta Podle druhu a rozsahu Klientem požadovaných investičnich služeo je
Banka povinna požadovat od Klienta informaci o jeho hospodářske situaci, o jeho zkušenostech v oblasti
investic do investlčnich nástrojů a o cilech, ktere mají být požadovanou službou dosaženy. Za učelem
ziskani těchto informaci Banka požáda Klienta o vyplnění investičního dotazniku, Odpovědět na položené
otázky, resp. vyplnit investični dotaznik není povinnosti Klienta, a pokud zak učini, Čim tak zcela dobrovolně
V případě, že Klient informace odmítne poskytnout musí Banka ke Klientovi přistuoovat tak, jako by se
jednalo O konzervativn,ho zakaznika Navíc v určitých případech může iodpovězeni některe otacky
představovat podmínku uzavřeni smlouvy nebo přijeti pokynu, o takovem důsledku nezodpovězeni otázky je
Banka povinna Klienta poučit Na informace sdělene Klientem Bance se w‘tahu~e oovinnost mlčeni~osti
podle zakona č 2111992 Sb ‚0 bankach a zakona Č 256/2004 Sb., o podnikani na kaoitalovém trhu

S EQ~yjpvaniinformaciBanj~0u Pokud nebude pisemně dohodnuto jinak, Banka neni povinna poskytovat
Klientovi jme než zde specifikované informace, informace sjednane V přislušrie smlouvě a informace, ktere
musi být poskytovany podle platných pravnich předpisů. Banka nebude poskytovat Klientovi investjčni
poradenství jinak, než na zakladě písemné smlouvy o poskytovaní investičního poradenství. Banka bude
informovat Klienta před uzavřením smlouvy nebo přijetím pokynu a dale kdykoliv na požádaní o aktuánim
kurzu nebo ceně investičního nestroje na regulovaných tl7ich nebo o kurzu či ceně za ‚teré byl iflvastiuni
nástroj obchodovan naposled, pokud investični nastroj nebyl v daný den oochodovan na regulovarvch
trzích. Banka bude dale informovat Klienta o nových skutečnostech, ktere by mohly mit vvznamny vliv “a
dosud neprovedený pokyn Banka bude písemně informovat Klienta o uskutečněnych pokyneon Banka
bude písemně informovat Klienta o zpožděni vypořádanm obchodu a o jeho důvodech

9. ~JPQzQrr~ěnir1a-zl‘~nnzika, Banka upozorňuje Klienta, že & někteiými obchody s investičnimm nastroji může byt
spojeno značne nziko ztráty nebo vzniku nepředpokladaných závazků. Proto Banka doporučuje, aby se
Klient před uzavřením obchodu s investičními nástroji poradil se svými odbornými poradci a neuzaviral
takove obchody, pokud plně nerozumí jejich pcdi-ninkán, a rizikům spojeným s zakovyml obchody, včetně
rozsahu potenciální ztráty Klienta. Banka dále upozorňuje Klienta, že ceny, urokove miry, oochodovato,nost
výkonnost nebo jiné parametry (dale Jen “parametry“) dosažené různými investičními nastroji v ‘71 nu,os‘i
žedným způsobem nenaznačuji a nezaručuji hodnoty budoucích parametrů těchto nebo obdoonyc
investičních nastrojů, a že tyto parametry se mohou měnit, zejména stoupat či klesat a že předcokjadane ci
možné výnosy jakýchkoliv investičnich nástrojů nejsou zaručene Zaručena nemusi byt ani nav.atnosL
investovane částky. Banka dale upozorňuje Klienta, že provedenim některych oo‘(ynů mohou vzniknout daiši
finanční závazky než smluvene; v takovem případě si Banka vytada od Klienta souhlas k provedeni tohoto
pokynu Poradenství o možném zajištění proti rizikům spojeným 5 požadovanou investiční službcu Ban,<a
poskytne jen na zakladě písemné smlouvy O poskytnuť takového poradenství, Rizika soojena 5 evidovánim
zahraničních cenných papírů na sběrných účtech jsou popsany v dokumentu ‘Informace Česke Spořitelny,
as. o evidovani zahraničních cenných papírů na sběrných účtech“

10. ~QrnMfli~~ moitechnickychprg5~~5~ků Banka timto informuje Klienta, že pokyny zadavane Klientem
v souvislosti s poskytovanim mnvestičnicl, služeb prostřednicw[m telekonlunikačnich zař zeni SOL

zaznamenavany a Banka je v souladu s právnimi předpisy archivuje. v ořipadé ocruchy zaznamovyc‘
zařízeni se Klient tímto zavazuje veškere cokyny zadané telefonicky v době poruchy potvrdit na základě
výzvy Banky pisemnou formou (faxem) nebo teleíonicky na Bankou určenou nanravanou telefonni ‚inku, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 hodin od obdrženi výzvy Banky k potvrzeni pokynu. V připadě
neprovedeni potvrzeni pokynu Klientem v souladu s předchozí větou si Banka vyhrazuje právo nepotvrzeny
pokyn Klienta neprovést a další pokyny Klienta až do doby řadného potvrzeni pokynu nepřijímat. V případě
poruchy telekomunikačních zařizeni bude Klientovi sdělen náhradní způsob komunikace pro havanjni stav
(číslo nahradni telefonní/faxové linky), přičemž iv tomto případě je Klient povinen teíefonicky zadane pokyny
dodateČné písemně (faxem) potvrdit, pokud ho oto Banka požedá V případě poruchy informačního systému
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používaného Bankou mající vliv na možnost uskutečnění pokynu Klienta, Banka tuto skutečnost Klientovi
telefonicky sdělí a navrhne další operativní postup.

Ii. Smlouvy o cenných paoírech uzavřené na dálku. Pokud Banka s Klientem uzavře smlouvu O cenných
papírech s použitím pros!ředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické
přítomnosti Banky a Klienta, je Banka povinna dodržovat povinnosti podle ~ 44c až 44i zákona č. 521/1992
Sb,, o cenných papirech. Automatický tele~nni systém fungující bez lidaké obsluhy, faxový přistroj a
elektronickou poštu použije Banka jako prostředky komunikace na dálku za účelem uzavřeni smlouvy na
dálku jen a předchozím souhlasem Klienta. Pro případ, že Banka uzavře s Klientem smlouvu o cenných
papírech na dálku, Banka informuje Klienta, že hlavním předmětem podnikáni Banky je poskytováni
bankovních a investičních služeb státní dozor nad činnosti Banky vykonává Česká národní banka, Na
Příkopě 28, 11503 Praha 1 a Komise pro cenné papíry, Washingtonova 7,111 21 Praha 1. Od smlouvyo
úschově cenných papírů, smlouvy o správě cenných papírů a smlouvy o uloženi cenných papírů uzavřené
na dálku má Klient právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavřeni smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly
Bankou sděleny informace podle ~ 44d odst. 5 zákona Č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Odstoupí-li
Klient od smlouvy uzavřené na délku, Banka může požadovat neprodlené zaplaceni za do té doby skutečně
poskytnutou službu. Banka však nebude požadovat zaplaceni za poskytnutou službu, pokud zahájila plněni
smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupeni bez souhlasu Klienta nebo pokud Klienta neinformovala O
částce podle předchozí věty.

12. ~r~nčni fond 000hodniků a cennými oanirv. Garanční fond obchodníků s cennými papíry je právnickou
osobou zapsanou do obchodniho rejstříku, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí
náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým
zákazníkům. Garanční fend obchodníků $ cennými papíry není státním fondem a nevztahují se na
předpisy o pojišťovnictyi. Garanční fond obchodníků a cennými papíry je řízen pětičlennou správní radou,
které je jeho statutárním orgánem; členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financi České republiky.
Banka, jako obchodník s cennými papíry, se účastni záručního systému zabezpečovaného Garančním
fondem obchodníků s cennými papíry. Náhrada Z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry se
klientům Banky poskytne v případě, že Garanční fond obchodníků s cennými papíry obdrží písemné
oznámeni Komise pro cenné papíry učiněné v dohodě 5 Českou národní bankou, p tom, že Banka jako
obchodník 5 cennými papiry není z důvodu své ~nančni situace schopna plnit své závazky spočivajici ve
vydáni majetku klientům a neni pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo soud prohlásil konkuzz na
majetek Banky nebo vydal Jiné rozhodnutí, které má za následek, že klienti Banky se nemohou účinně
domáhat vydáni svého majetku vůči niN takovém případě bude klientům vyplacena náhrada z Garančniho
fondu obehodnikú s cennými papíry ve výši 90% jejich zákaznického majetku vypočteného podle zákona,
nejvýše však částka v korunách českých odpovídající 20 000 eur‘~m pro jednoho klienta. Podrobný způsob
výpočtu náhrady je upraven zákonem Č. 266/2004 Sb., o podnikáni na kapitálovém trhu.. Nastane-li
skutečnost, že Banka není schopna plnit své závazky, Garanční fond obchodníků s cennými papíry
v dohodě S Komisi pro cenné papíry a Českou národní bankou, vhodným způsobem oznámí tuto skutečnost,
místo, způsob a lhůtu pro přihläšeni nároků (přičemž lhůta pro přihlášeni nároků nesmí být kratší než S
měsíců ode dne uveřejněni tohoto oznámeni) a zahájeni výplaty náhrad a připadné další skutečnosti
související s přihlášením nároků. Náhrada z Garančního fondu obchodnikú a cennými papíry musí být
jplacena co 3 mesicu od overeni přihlášeného naroku a vypočteni vyse nahrady nejpozdeji vsak do 12

mesicu od uverejneni oznámeni podle predehozi vety Komise oro cenne papiry muze ve vyjimečnych
případech na žádost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry prodloužit výše uvedené lhůty nejvýše
c 3 mes ice
Na nanradu z Garančniho rondu obchodníku S cennymi papiry nema narok
a) profesíonálni investor
b) Česká konsolidační agentura,
c) podílník podílového fondu, účastník penzijního pflpojištěn(,
d) územní samosprávný celek,
e) osoba, která v průběhu 3 et předcházejících oznámeni Garančního fondu obchodníků 5 cennými papíry

o zahájeni výplaty náhrad
1. prováděla audit nebo se podílela na prováděni auditu obchodnika s cennými papíry, jehož

zakaznlkum se vypláci nahrada z Garancniho fandu obchodniku 5 cennymi papiry
2 ojla vedouci osobou obchodníka s cennyrni papny jehož zakaznikum se vyplaci nahrada z

Garančniho fondu obchodníku s cennymi papíry
3. byla osobou s kvalifikovanou účasti na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí

náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3,
5. byla osobou, která patři do stejného podnikatelského seskupeni jako obchodník s cennými papíry,

jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papiry,
6. provaděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského

seskupeni leko obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se ‘yoláci náhrada z Garančního
;oncu oochooníků 5 cennými papíry,

7. byla vedoucí osobou osoby, která patři do stejného podnikatelského seskupeni jako obchodník s
cennými papiry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými
papíry,
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fl osoba, ve které má Obchodník s cennými papíry jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančnih0
fondu obchodníků S Cennými papíry, nebo osoba s kvalifikovanou účasti na tomto obchodníkovi S
cennými papíry ‚‘lišší než 50% podfl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

g) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi $ Cennými papiry,
jehož zákazníkům se vyplácí nährada z Garančního fondu obchodníků s cennými papirj, prostředky
zfskané trestným činem,

ii) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka $ cennými papíry jehož zákaznikiim se
vyplácí náhrada Z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, splnit své závazky vůči zákazníkům

Na základě žádosti Klienta Banka poskytne další informace týkající se Garančního fondu obchodníků
$ cennými papíry.

13. Yy~~dacivstm Banka v současné době používá služeb Clearstream Banking Luxembourg pro
vypo~dáni a clearing zahraničních cenných papírů a služeb UNIVYC as. Praha pro vypořádání a clearing
burzovních obchodú $ cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, as. Aktuální
informace o hlavních pravidlech uvedených vypořádacřcj, systémů, zejména c (i) osobě Provádějřcf
vypořádání obchodů s investičními nástroji a rozsahu jejího povoleni, (U) počtu účastníkú vypořádacihc
systému a (iii) okamžiku neodvolatelnosti zúčtováni ve vypořádacím systému, včetně informaci O jakýchkoliv
změnách jsou k dispozici na internetových stránkách Banky a na obchodnícI, místech Banky.

14.~Bank Vzhledem kton,u, že Banka je členem Burzy cenných papirú
Praha, as. je povinna při poskytováni investičních služeb dodržovat povinnosti vyplývajici z Burzovních
pravidel Burzy cenných papírů Praha, as. (dále Jen “Burzovní pravidla“) a je povinna od Klienta vyžadovat
dodržováni pravidel vyplývajících Z Burzovních pravidel, Podmínkou poskytnuti investičních služeb Bankou
je dodržováni také dalších pravidel, které Banka uplatňuje ve své obchodní praxh Jedná se o tato pravidla,
která vyplývají z Burzovních pravidel, resp. zobchodní praxe Banky: (i) Klient, který je právnickou osobou, je
při uzavřeni smlouvy s Bankou O poskytnutí investiční služby povinen předložit Originál (úředně ověřenou

. kopii) výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 30 dnů v době podpisu smlouvy nebo Jffl~ doklad
dokládající oprávněnost podpisu za Klienta (např. zápis z valné hromady předložený k návrhu na zápis do
obchodního rejstříku); (U) při jiné než osobní formě jednáni Klienta s Bankou musí být podpis Klienta na (
smlouvě vždy úředně ověřen; (iii) podpis Klienta na plné moci předložené Bance musí být vždy úředně
ověřen, přičemž údaje o Klientoví uvedené v textové části plně moci a v ověřovací doložce musí být vždy
shodně, u právnických osob musí údaje na ověřovací doložce souhlasit 5 údaji o statutárním zástupci
uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 30 dnů V době podpisu plné moci); (iv)
cizojazyčné listiny předkládaně Klientem Bance musí být přeloženy do českého jazyka 5 úřední doložkou o
správnosti překladu vystavenou soudním tlumočníkem překladatelem registrovaným v Česk~ republice.
Pokud Klient nevyhoví výše uvedeným požadavkům Banka s Klientem neuzavře smlouvu, resp. je
oprávněna smlouvu, u které došlo ze strany Klienta k nedodrženi uvedených požadavkú vypovědět
s okamžitou účinnosti. Klient 5 tím, aby Banka předložila kontrolním orgánům Burzy cenných paoi~
Praha, a.s, veškeré info~ace týkající se obchodováni s cennými papíry nebo jinými investičními nástroji pro
Klienta Č

15 ~ Pro potreby plněni zakonne povinnosti Banky ve vztahu k Organum statni soravy a
dalším subjektům oprávněným k požadováni informaci od Banky (např. ustanoveni ~ 38 zákona č. 21/19g2
Sb., o bankách) a pro zajištění nezaměnitelně identifikace Klienta při poskytování investičních služeb Banka
vyžaduje údaj o rodném čísle Klienta. Poskytnutím rodného čísla Bance v souvislosti 5 poskytnutím
investičních služeb Klient ~adřuje Bance sv~ výslovný souhlas 5 využíváním svého rodného čísla ve
smyslu platne prawn upravy (zákon Č 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodnych čislech) pro ucely jeho
jednoznačn‘ a nezaměnitelně identifikace (poskytnutím se rozumí uvedeni rodného čísla vžádosti c
uzavřeni obchodu, v uzavřené smlouvě nebo na jiném obdobném Klientem podepsaném dokumentu). Banka
se zavaz~e využívat rodné číslo Klienta výhradně pro identifikační účely a při nakládáni s rodným čfslem
plnit a dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou právní úpravou.
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Přĺloha Č. 9

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. O EVIDOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH
CENNÝCH PAPÍRŮ NA SBĚRNÝCH ÚČTECH

česká spořitelna, as., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Psč 140 GO, íČ; 46244782 (dále Jen „čS‘)
tímto informuje zákazníka O torn, že zahraniční cenná papíry (dále Jen ‚cenné papíry“), které Čs spravuje
nebo obhospodařuje pro zákazníka, jsou v souladu se zvyklostmi na mezinárodních kapitálových trzích
uloženy, nebo evidovány u zahraničních správců nebo depozitářů cenných papírů (dále jen ‚správci cenných
papinY). čs využívá služeb jednak tzv. globálních správců cenných papírů, jednak služeb tzv. lokálních
správcCi cenných papírů, Globální správci cenných papírů spravuji cenné papíry bez ohledu na to, právní řád
které země reguluje předmětné cenné papíry. Lokální správci cenných papirů spravují jen cenné papíry,
které podléhají právnímu řádu země, ve které sídli příslušný správce. Seznam správcú, Jejichž služeb Čs
využívá, je uveden v bodě 8. tohoto dokumentu níže.

2. Právní řád každé země definuje, kdo je právním vlastnikem cenného papíru, který byl vydán podle
příslušného právního řádu. U listinných cenných papirrr je vlastnictví cenného papíru spojeno obvykle
s vlastnictvím příslušné listiny, u zaknihovaných, resp. imobilizovaných cenných papírů je vlastnictví spojeno
obvykle se zápisem do určité tzv, kons~tutivni (právotvorné) evidence. V souladu se zvyklostmi na
mezinárodních kapitálových trzích listinné cenné papíry drží obvykle správci cenných papírů, kteří sídlí
v zemi, jehož právním řádem se dané cenné papíry řídí (např, italské listinné dluhopisy obvykle drží správce
cenných papírů se sídlem v Itálii). Obdobně konstitutivní evidenci zaknihovaných cenných vedou správci
kteři sídli v zemi, jehož právním řádem se dané cenné papíry řidl. Správci cenných papírů, kteří vedou
konstitutivní evidenci zaknihovaných cenných papírů, resp. drží listinné cenné papíry se obvykle označují
jako centrální depozitáři cenných papírů. Sližší informace o systémech evidence cenných papírů a fungováni c
centrálních depozitářů cenných papírů v různých zemích světa lze získat na internetových stránkách
International Securities Services Association (~w.issanet.org). Většina správc& cenných papírů (včetně ;
správců, Jejichž služeb ČS využívá) nevede konstitutivní evidence zaknihovaných cenných papírů, ani přímo
nedrží listinné cenné papiry, ale ‘využivá služeb centrálních depozitářů cenných papirú, nebo i služeb dalších ‚

správců cenných papírů jako prostředníků, Na mezinárodních, resp. zahraničních kapitálových trzích proto
existuji vícestupňové systémy evidence cenných papírů, tvořené několika „vrstvami správců cenných
papírů.

3, čs vede o cenných papírech, které spravuje nebo obhospodařuje pro své zákazníky, přesnou evidenci na
majetkových účtech jednotlivých zákazníků, ze která lze zjistit, ve prospěch kterého konkrétního zákazníka
jsou příslušně cenné papíry spravovány nebo obhospodařovány. U správce cenných papírů, jehož služeb E
ČS využívá, jsou však spravovaně. resp. obhospodařované cenné papíry evidovány jen souhmně na tzv. a
sběrných účtech (nominee accounts, omnibus accounts, trust accounts apod.), které jsou vedeny souhrnně
pro Čs jako zákazníka takového správce cenných papírů. Stejným způsobem je vedena evidence cenných Č
papirú u případného dalšiho správce cenných papirů, který vede sběrné účty pro správce cenných papírů.
jan02 služeb využívá Čs (např. čs vede majetkové účty svých zákazníků a současně má otevřen sběmý
účet u sPrávce A, na kterém jsou evidovány cenné papíry souhrnně za zákazníky Čs; správce A má dále
otevřen sběrný účet u správce S. na kterém jsou evidovány cenné papíry souhrnně za zákazníky správce A,
atd., až ke správci — centrálnímu depozitáři cenných papírů, který vede konečnou, konstitutivni evidenci
příslušných cenných papirCi, příp. fyzicky drží příslušné listinné cenné papíry).

4. Vícestupňov~ systémy sběrných účtů vedené správci cenných papírů vznikly na základě potřeb rozvoje
kaPitálových trhů v zahraničí, zejm. z důvodu sníženi nákladů a rizik spojených s přímou držbou cenných
papírů a z důvodu nutnosti zajistIt bezpečné a efektivní vypořádáni obchodů a cennými papíry. Systémy
sběrných účtů podstatným způsobem snižují náklady a rizika, která by jinak byla spojena a přímou držbou
cenných papírů a s vypořádáním obchodů a nimi, také pro zákazníky Čs. Bez využiti sběrných účtů by navíc

mnoha cřipadech vůbec nebylo možné provádět investice do cenných papírů na kapitálových trzích v
zahraničí.

5. Vzhledem k existenci vicestupňových systémů sběrných účtů a v souladu se zvyklosti na mezinárodních,
resp. zahraničnich kapitálových trzích jsou cenné papíry spravované nebo obhospodařované Čs evidovány
na jméno zákaznika Jen v evidenci, kterou vede Čs, ale ne na sběrných účtech, které vedou další správci
cenných papirů. Tato skutečnost zvyšuje pro zákazníka riziko pro případ možného selháni některého ze
správcii cenných papírů (např. nelze zcela vyloučit, aby na zákazníka byly přeneseny důsledky porušeni
povinnosti jednat s odbornou péči, kterého se správce cenných papírů dopustí ve vztahu k jinému
Ľáxaznikovi; k cenným papirůrn vedeným na sběrných účtech si zahraniční sorávci cenných papírů někdy
z?iz~«jf za;išťovaci práva, na zakiadě kterých mohou např. zpeněžit předmětné cenné papíry, v případě, že
Jeich smluvní partner, pro kterého cenné papíry eviduji na sběrném ůčtu nesplní svůj závazek vůči danému
~p:avci cenných papírú, apod.). V připadé sběrného účtu také nemusí být individuální nároky zákazníka
identifikovatelné prostřednictvím certifikátů nebo jiných dokumentů nebo jiné evidence a v případě

21J23



ČESMá
SPOŘITELNA

neurovnatelneho schodku (ztraty) Po everitualnin, selhaní některého správce cenných papírů monou
zakaznici sdílet ztratu společně, a to proporcionálně v závislosti na jejich podílu na cenných papirecri
evidovaných souhrnně na sběrnem účtu.

6 Vícestupňové evidence cenných papírů na sběrných účtech zvyšuji pro zakazníka riziko zejmena v případě
úpadku některého sorávce cenných papírů Pro ochranu a uplatněni majetkových prav zákaznika by
v takovem případě bylo rozhodnyn, pravo te země, kterým by se řídilo konkurzni nebo obdoone řizeni vůc
spravci cenných papiru, který se dostal do úpacku Pravni řady ne všech zemí poskytují vtakovem cřspadě
dostatečnou ochranu majetkovým pravům zákazníků správců cenných papíru, kteří jsou konečnymi
investory. Čs neodpovída ani neručí za upadek žadneho spravce cenných papirů a neodpovida ani reruči
za plnění zavazkíi žadného spravce cenných papírů‘ Čs odpovida za porušení s~ych pravních povinnosti,
mimo jiné za to, že při vyběru spravců cenných papírů, kterých služby využíva (tj. spravcCi cenných papirů,
jejichž seznam je uveden v bodě 8. tohoto dokumentu níže), postupovala a odbornou peči

7. Čs wkonavá prava spojená a cennými papíry, ktere spravuje nebo obhospodařuje pro sve zakazniky,
v souladu se smlouvami c spravě cenných papírů nebo smlouvami o obhospodařovaní cenných papirů,
uzavřenými mezi ČS a jejími zakazniky. Informace o stavu spravovaných nebo obhospodařovaných cenných
papírů a případně informace o oceňovaní spravovaných nebo obhospodařovaných cennycn papirů
poskytuje Čs v souladu se smlouvami o soróvě cenných papírů nebo smlouvami o obhospodařováni
cenných papirú, uzavřenyrni mezi ČS a jejimi zakazniky Za spravu a obhospodařováni ceniých papirů ČS
účtuje poplatky a naklady v souladu se smlouvami o spravě cenných papirů nebo smlouvami o
obhosoodařovani cenných paprrů, uzavřenými mezi Čs ajejimi zakazniky.

8. Seznam spravcú cenných papírů, jejichž služeb Čs využívá:
a) Globální správci cenných papírů:

Clearsteam Banking, Luxentourg
Deutsche Sank Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Erste Sank der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien

b) Lokalni správci cenných papírú‘
Bank Handlo~iy w Warszavie SA, Warszava - pro polské cenne papiry
Credit Europeen S A, Luxembourg — pro lucemburské cenne papíry
ERSTE Bank Hungary Ltd,— pro maďarské Garine papíry
Slovenska sponteřňa, a.s ‚ Bratislava — pro slovenska cenne papíry
ING Bank NV., Amsterdam, organizační složka Praha~ pro britake cenné papíry

Čs si vyhrazuje právo měnit seznam spravcú cenných papírů uvedených v tomto dokumentu‘ O zrněnach
v seznamu spravcú cenných papírů informuje Čs své zakazniky vhodným způsobem

G Čs jako banka není opravněna poskytovat právni poradenstvi ani daňove poradenstvi nad ramec
informačních povinnosti, vyplývajících ze zakona. Zákaznik proto nemůže považovat tuto Informaci za
vyčerpavajicl ohledně všech pravnich a daňových nzik spojenych S investovánim do cenných papirů Čs
doporučuje zákaznikovi, aby se před investovaním do cenných papirů poradil se svymi pravnin‘i a daňovymi
poradci.

10 Zakazník svým podpisem potvrzuje, že se seznamu s touto informaci, že ji porozuměl a že je srozuměn
s nziky spojenými s evidencí cenných papírů prostřednictvím sběrných účti~. Zakaznik svým podpisem
potvrzuje sví~j souhlas s tím, aby cenné papíry, které pro něho spravuje nebo obhospodařuje Čs. byly u
zahraničnich spravců cenných papirÉi evidovány na sběrných účtech.
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Přĺloha a. ia

PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY KLIENTA

Jméno a příjmení Datum nar. Adresa J/Se Podpis
nebo rod. Č.
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. J

T ‘

.)

3 .

~ — ;

J-jednotÉivě, S-společně (alespoň dva)
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