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DODATEK KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Č. 2

Obchodní firma~ ______

Siďo Masarykovo nam 9711, Whlava PSČ 58601 ____

Identifikační čislo: 00286010

a

Česká spořitelna1 a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929162, PsČ 140 00, iČ: 45244782
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizační složky: 3730, Správa aktiv pro institucionální klienty, Evropská 2690/17, Praha 6
(dále jen »Banka“)

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

uzavřené dne 21.12.2004 ve zněni dodatku č.1 ze dne 20.12.2006.

Smluvní strany se dohodly takto:

Znění Smlouvy se upravuje ve smyslu následujících odstavců 1.1 až 1.17. Úplné nové zněni Smlouvy tvoři
Přílohu A tohoto dodatku.

1.1 Původní Článek 1. Smlouvy s názvem »Předmět smlouvy‘ včetně odstavců 1.1 až 1.4 se nahrazuje následujícím
textem:

„1. Obhosgodařovánímaíetku

Banka se zavazuje provádět obhospodařováni majetku Klienta, tvořeného cennými papíry a peněžnimi prostředky
vrčenými k investování do investičních nástrojů, Jehož stav pfí uzavřeni této Smlouvy je specifikován v Příloze Č. I
(dále Jen ‚Majetek‘). Obhospodařováním Majetku Klienta se ve smyslu této Smlouvy rozumí obstaráváni koupě,
prodeje a prvotního nabyti investičních nástrojů Bankou jménem Klienta na účet Klienta nebo jménem Banky na
účet Klienta (dále jen ‚Investiční operace‘), a tona základě volné úvahy Banky. Součástí obhospodařování Majetku
Je I úschova cenných papírů a správa investičních nástrojů v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Všechny
výnosy z Majetku Banka reinvestuje, pokud se smluvní strany v Příloze Č. I nedohodnou jinak. Banka se zavazuje
při obhospodařován! Majetku dodržovat investiční strategii stanovenou v Příloze Č. I. Cennými papíry se ve smyslu
této Smlouvy rozumí i další investiční nástroje specifikované v Příloze Č. 1.

2. Prováděni Investičních operaci

Banka je povinna bez pokynu Klienta obstarávat Investiční operace tak, aby byl splněn účel této Smlouvy.
Investiční operace je Banka povinna provádět za nejvýhodnějších podmínek, zejména za nejvýhodnější ceny, které
je možno p/i vynaloženi odborné péče dosáhnout. Klient souhlasi s tím, 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 prováděni Investičních operaci všechny operace za stejnou cenu, bude k tíži
nebo ve prospěch Klienta účtována průměrná cena dosažená při hromadném prováděni Investičních operací.
Banka bude obstarávat Investiční operace v souladu spravidly Banky pro provádění pokynů, Klient se s těmito
pravidly seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Klient zvláště souhlasí s tim, že Investiční operace mohou být
prověděny též mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

3. Zmocněni Banky

~lient podpisem této Smlouvy zmocňuje Banku ke všem právním jednáním spojeným s obhospodařováním Majetku
a zavazuje se v případě potřeby předat Bance včas po její výzvě všechny potřebné písemné plné moci. Toto
zmocněni nezaniká úmrtím Klienta, který je fyzickou osobou. Klient dále souhlasí a výslovně zmocňuje Banku k
Investičním operacím s cennými papíry emitovanými: Erste .. Sparin vest Kapitalanlagegeselíschaft m.b.H., se
sídlem A-loll Vídeň, Habsburgergasse la, nebo Investiční společností České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 6,
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Evropská 2690/IT, PSČ i 60 00, které jsou právnickými osobami pod kontrolou hlavního akcionáře Banky. Banka
působí jako distributor některých investičních nástrojů (zejm. investičních nástrojů emitovaných fondy kolektivního
investováni) a pobírá od emitentů těchto investičních nástrojů odměnu za jejich umisťováni a v případě, že Banka
působí jako distributor investičních nástrojů emitovaných fondy kolektivního investování, jsou vstupní a výstupní
poplatky fondů kolektivního investováni provizi Banky za zprostředkování obchodu. Banka p6,/ala opatření
k zamezeni střetu zájmů, aby pracovníci provádějící obhospodařováni Majetku, nebyli žádným způsobem
motivováni z hlediska odměn nebo provizi, které Banka obdrží dle předchozí věty, a aby jejich jedinou motivaci bylo
maximální možné zhodnocení Majetku Klienta. Klient souhlasí s tím, aby Banka v rámci obhospodařováni Majetku
prováděla investice i do investičních nástrojů, ve vztahu ke kterým Banka působí jako jejich distributor. Na
požádáni Klienta Banka poskytne Klientovi informaci, o tom, ve vztahu ke kterým investičním nástrojům v Majetku
působí Banka jako distributor a pobírá odměnu nebo provize za jejich distribuci.“

1.2 Púvodnl Článek 2. Smlouvy s názvem ‚Základní závazky smluvních stran‘ se ruší.

1.3 Původní Článek 3. Smlouvy s názvem ‚Vklad, další vklady a výběry včetně odstavců 3.1 až 3.4 se nahrazuje
následujicini textem:

~5. Vklad a další vklady

Klient je Po dobu účinnosti této Smlouvy kromě počátečního vkladu oprávněn předávat Bance R obhospodařování
další peněžní prostředky nebo investiční nástroje, minimální hodnota dalších vkladů je uvedena v Přitoze č, I

6. Výběry

Klient je Po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn vybírat peněžní prostředky z Peněžnich účtů. Klient je oprávněn
zadávat Bance pokyny k převodu peněžních prostředků z Peněžních účtů. V případě, že na Peněžních účtech není
dostatek peněžních prostřed!«), Banka v takovém případě vybere investiční nástroje, které prodá, a výnos
z prodeje převede na Peněžní účty tak‘ aby převod z Peněžních účtů byl proveden do 10 pracovních dnů ode dne
doručeni pokynu k převodu peněžních prostředků Banca Klient bere na vědomí, že jakékoliv výběry mohou
negativně ovlivnit výnosy z obhospodařování Majetku. Pokyn Klienta k převodu peněžních prostředků musí být
učiněn vpisemné podobě a musí být podepsán oprávněnou osobou (nebo oprávněnými osobami) Klienta
v souladu s podpisovými vzory uvedenými v Příloze Č. 2.‘

1.4 Původní článek 4. Smlouvy s názvem ‚Evidence Majetku“ včetně odstavců 4.1 až 4.3 se nahrazuje tímto textem,
který se vkládá za nový odstavec č.3:

‚4. Maietkové účty a peněžní účty

Banka se zavazuje, že pro Klienta v případě potřeby zřídl a povede majetkové účty (účty vlastníka) v rámci
evidencí investičních nástrojů vedených Bankou, na kterých budou evidovány příslušné investiční nástroje Klienta
obhospodařované dle této Smlouvy, a dáte, že v případě potřeby zřídí majetkové účty (účty vlastníka) i vjiné
evidenci investičních nástrojů (např. v evidencích Centrálního depozitáře cenných papin), as.), k čemuž dává
Klient Bance výslovné oprávnění (dále jen „Majetkové účty‘). Smluvní strany mají uzavřené smlouvy o zřízeni
a vedení investičního účtu pro obchody na finančních trzích (dále jen „Smlouva o účtu‘). Banka na základě
Smlouvy o účtu zřídila a vede pro Klienta peněžní účty (dále jen „Peněžní účty‘), na kterých jsou evidovány volné
peněžní prostředky Klienta uložené v Bance, které jsou součástí obhospodařovaného Majetku.“

1.5 Článek 5. Smlouvy s názvem „Investiční operace‘ včetně odstavců 5.1 až 5.3 se ruší.

1.6 Původni Článek 6. Smlouvy s názvem ‚úschova a správa cenných papírů‘ včetně odstavců 6.1 až 6.4 se nahrazuje
následujícím textem:

‚12. Úschova cenných panin) a správa investičních nástrojů

Banka převezme listinné 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. Banka vykonává právní úkony
spojené se správou iňvestičn!ch nástrojů, které jsou součástí Majetku, podle okolnosti buď jménem Klienta a na
účet Klienta, anebo svým jménem a na účet Klienta. Není-li dále stanoveno jinak, Banka je povinna i bez pokynu
Klienta činit Po dobu účinnosti této Smlouvy kroky, které jsou nutné k výkonu a zachováni práv spojených
s investičními nástroji, které jsou součástí Majetku, zejména požadovat splnění dluhů spojených s investičním
nástrojem (s výjimkou předčasného splaceni podle volby vlastníka investičního nástroje) a přijímat ve prospěch
Klienta plnění ze závazků spojených s investičními nástrojt Bez pokynu Klienta Banka není povinna (Je však
oprávněna) vykonávat výměnná nebo předkupní práva spojená s investičními nástroji a přijímat veřejné návrhy na
koupi investičních nástrojři. vykonávat hlasovací práva spojená s investičními nástroji a požadovat předčasné
splaceni investičních nástrojů. Banka je povinna informovat Klienta o každém veřejném oznámeni, které učini
emitent investičních nástroj‘), pokud takové oznámeni obsahuje informace nezbytné pro Klienta k vydáni pokynu
podle předchozí věty a pokud toto oznámeni bude Bance doručeno emitentem investičních nástrojů nebo jinou
oprávněnou osobou. Pro vyloučeni pochybnost! se uvádí, že Banka není povinna sama sledovat ani vyžadovat si
jakékoliv informace o investičních nástrojích žádným jiným způsobem a pokud Banka neobdrží pokyn Klienta‘ je
oprávněna výše uvedená práva nechat propadnout bez jejich uplatněnt‘
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1.7 Článek 7. Smlouvy s názvem „Zhodnocení a výnosy z Majetku‘ se ruší.

1.8 Původní Článek 8. Smlouvy s názvem ‚Úplata a úhrada nákladů‘ se nahrazuje následujícím textem, který se vkládá
před nový odstavec č.9:

„8. Cena a náklady

8anka je oprávněna účtovat si za obhospodařován! Majetku cenu, jejíž výše je stanovena v Příloze Č. 1. Klient
bude Bance hradit náklady, které Bance vznikají při obhospodařován! Majetku (zejm. poplatky, které Banka hradí
třetím osobám, např. organizá (orům trhů, centrálním depozitářům apod.). Banka je oprávněna použít k úhradě
sjednané ceny a k úhradě nákladů peněžní prostředky na Peněžních účtech, příp. uspokojit svůj nárok na úhradu
ceny nebo nákladů prodejem odpovídajícího množství investičních nástrojů z Majetku.

1.9 původní Článek 9. Smlouvy s názvem ‚Prohlášení a závazky Klienta‘ včetně odstavců 9.1 až 9.4 se nahrazuje
následujícím textem, který se vkládá před nový odstavec č.8:

‚7. Nakládáni Klienta s Maietkem

Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude s Majetkem nakládat jen prostřednictvím Banky, tf
nebude s Majetkem přímo ani prostřednictvím třetí osoby nakládat, ani nebude přímo ani prostřednictvím třetí
osoby vykonávat a uplatňovat práva spojená s Majetkem, ani nebude Bance zadávat jiné pokyny, než které jsou
výslovně uvedeny v této Smlouvě a dále se zavazuje nezatížit Majetek jakýmikoliv právy třetích osob a zavazuje se
neudělit jakékoliv třetí osobě jakékoliv právo k Majetku.‘

a před nový odstavec č.12:

Ii Prohlášení Klienta

Klient limb prohlašuje, že není rezidentem Spojených států amerických a ani nejedná na účet nebo ve prospěch
osoby, která je rezidentem Spojených států amerických. Klient se zavazuje neprodlené informovat Banku, pokud se
stane rezidentem Spojených států amerických nebo zjistí, že osoba, pro kterou drží cenné papíry v Majetku, se
stane rezidentem Spojených států amerických. Klient se zavazuje, že investiční nástroje v Majetku nepřevede
v rámci území Spojených států amerických ani na osobu, která je rezidentem Spojených států amerických.‘

1.10 Původní Článek 10. Smlouvy s názvem „lnformačnl povinnost Banky‘ včetně odstavců 10.1 až 10.3 a článek 11.
Smlouvy s názvem „Komunikace smluvních stran‘ včetně odstavců 11.1 až 11.3 se nahrazuji následujícím textem,
který se vkládá mezi nové odstavce č. 9 all:

„70. lnton-načni povinnosti Banky a komunikace smluvních stran

Banka v intervalech uvedených v Příloze č. I předává Klientovi zprávu o vývoji hodnoty obhospodařovaného
Majetku, spolu s dalšími informacemi požadovanými právními předpisy. Kontaktní údaje smluvních stran jsou
uvedeny v Příloze Č. 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednou ročně se uskutečni porada kontaktních
osob Banky a Klienta, na které budou na základě doporučení Banky dohodnuty případné změny investiční
strategie. O změně investiční strategie musí být podepsán dodatek k této smlouvě.“

1.11 Článek 12. Smlouvy s názvem ‚Pokyny klienta‘ se ruší.

1.12 Původní článek 13. Smlouvy s názvem „Odpovědnost“ včetně odstavců 13.1 až 13.3 se nahrazuje následujícím
textem, který se vkládá pied nový odstavec č.l0:

‚9. Odnovědnosl

Banka se zavazuje, že bude provádět obhospodařování Majetku s odbornou péčí. Za porušeni podmínek
obhospodařováni Majetku se nepovažují krátkodobé odchylky od stanovených podmínek a limitů, způsobené
změnami kurzú investičních nástrojů nebo peněžních prostředků nebo Investičními operacemi, případné dalšími
vklady nebo výběry provedenými Klientem. Banka neodpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími
odpovědnost, zejména neodpovídá za škodu způsobenou organizátorem trhu investičních nástrojů nebo osobou,
která vede evidenci ipvestičnich nástrojů nebo osobou, která provádí vypořádáni obchodů s cennými papíry.
3wka vyvine veškeré úsilí, které po ni lze rozumně požadovat, k odvrácení nebo omezení případné ztráty, která by
Klientovi vznikla v důsledku skutečnosti uvedených v předchozí větě. Banka neodpovídá za připadnou ztrátu,
kterou Klient utrpí v souvislosti s obhospodařovaným Majetkem, pokud neni způsobena zanedbáním odbomé péče
nebo porušenim povinnosti Bankou. Banka nezaručuje Klientovi zhodnocení Majetku, ani mIni zhodnoceni
Majetku. Banka dále nezaručuje Klientovi dosažení výnosů z Majetku, ani míru výnosů z Majetku. Banka
upozorňuje Klienta, že současná výkonnost portfolii nezaručuje výkonnost budoucí a hodnota investice a příjem
zní může stoupati klesat a není plně zamčena návratnost původně investované částky.‘

1.13 Původní článek 14. Smlouvy s názvem ‚Ukončeni účinnosti Smlouvy‘ včetně odstavců 14.1 až 14.7 se nahrazuje
následujícím textem, který se vkládá za nový odstavec č.12:
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~13. Tn‘táni Smlouvy a výpověď

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Klient i Banka mohou Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovédi I
bez uvedení dúvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a její běh začíná pivním dnem kalendářnilio mésice
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověd‘doničena druhé smluvní straně.

14. Ukončeni účinnosti Smlouvy

V případě ukončeni účinnosti Smlouvy Banka ‘zpeněží investiční nástroje evidované na Majetkových účtech nebo
• s nimi naloží jinak dle pokynů Klienta (např. převod na jiný majetkový účet). S výnosem zpeněženi investičních

nástrojů a se zůstatky na Peněžních účtech Banka naloží dle pokynu Klienta. Do 15 dnů od ukončeni účinnosti
Smlouvy Banka předá Klientovi závěrečnou zprávu o obhospodařování Majetku spolu se závěrečným vyúčtováním.
Ke dni ukončeni účinnosti Smlouvy vzniká Bance právo na zaplacení ceny za obhospodařování Majetku (resp. její
alikvotní části) a všechny pohledávky Banky za Klientem z této Smlouvy se stávají splatnými. V mezích povolených
právními předpisy je Banka oprávněna uspokojit své splatné pohledávky za Klientem z Majetku.“

1.14 Za nový odstavec č.14 se vkládá následujici text:

15. Oceňováni Maietku

Pro oceňování Majetku se přiměřeně použijí ustanoveni zákona o investičnich společnostech a investičních
fondech o způsobu stanoveni reálné hodnoty majetku a dluhů investičního Fondu a o způsobu stanoveni aktuélni
hodnoty podílových lists), investičních akcii a jiných podílů na investičním Fondu. Pil oceňováni Majetku bude
Banka používat referenční měnu a informační zdroje uvedené v Příloze Č. 1.

16. Outsourcing

Banka informuje Klienta, že na základě smlouvy pověřila prováděním Investičních operací lnvestični společnost
České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, která je právnickou osobou pod
kontrolou hlavního akcionáře Banky. V případě, že dojde ke změně společnosti pověřené prováděním lnvestičnich
operaci, Banka bude o takové změně informovat Klienta.

1.15 Původni článek 15. Smlouvy s názvem ‚Rozhodné právo a řešeni sporů“ včetně odstavců 15.1 až 15,2 a článek
16. Smlouvy s názvem „Závěrečná ustanoveni“ včetně odstavců 16.1 až 16.10 se nahrazuji následujicim textem:

„17. Změny Smlouvy

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tato Smlouva může být měněna pouze formou pisemných dodatks). Banka
může jednostranným písemným oznámením doručeným Klientovi měnit Přílohu č. 4. a své kontaktni údaje. Klient
může jednostranným písemným oznámenim doručeným 8ance měnit Přílohu č. 2. a své kontaktni údaje, přičemž
takové oznámeni musí být vždy ověřeno osobou‘ která by byla za Klienta oprávněna podepsat dodatek k této
Smlouvě. Změny a doplněni příloh Smlouvy provedené jednostranným písemným oznámením jsou účinné dnem
jejich doručeni druhě smluvní straně.

18. Závěrečné ustanoveni

Tato Smlouva se řIdl právním řádem České republiky. Smluvní strany sjednaly‘ že na jejich vzájemná práva a
povinnosti ze Smlouvy se neuplatni ~ 1799 a 1800 ani úprava správy cizího majetku v ~ 1400 až 1447 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledni ze
smluvních stran. Smlouva pozbývá účinnosti také v připadá, že skonči účinnost Smlouvy o účtu. Podminky
výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podminkami České spořitelny, a. s. (dále jen
„VOP“)‘ Podpisem Smlouvy Klient politizuje, že VOP převzal, že se sjejich obsahem seznámil a že 5 nimi souhlasL
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží Po jednom výtisku stejnopisu.“

1.16 Za nový odstavec č.I 8 se vkládá následujlci text:

„19. Přllohy. ‘

Smlouva má tyto přílohy:
Příloha Č. 1 - Specifické podmínky obhospodařováni investičních nástrojů
Příloha d 2 - Podpisové vzory Klienta a dalších osob oprávněných podepisovat pokyny Klienta
Příloha č. 3 - Kontaktní údaje
Příloha č. 4 - Informace o základních pravidlech poskytovéni investičnich služeb Českou spořitelnou, as.“

1.17 Za nový odstavec č.19 se vkládá následujici text: “

„Kategorizace Klienta:
Na základě informaci, které má Banka k dispozici, Banka zařadila Klienta do kategorie:
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zákazník, který není profesionální /pr‘ofesieRáIni-zákezRlk-/~pů6Qbil4pr.elJs4ana%
Klient se zařazením do uvedené kategorie souhlasí. Další informace o kategorizaci klientů jsou uvedeny
v pňložené Informaci o základních pravidlech poskytováni investičních služeb Českou .spoňtelnou, a.si‘

2. Příloha či Smlouvy se přejmenovává na ~Specitické podmínky obhospodařováni investičnich nástroiů‘. Původní
zněni Přílohy 5.1 Smlouvy se nahrazuje zněním V Přiloze B Dodatku.

3. Původní Přiioha 6.2 Smlouvy Se ruší.
4. Původní Příloha 6.3 Smlouvy se ruši.
5. Původni Příloha 6.4 Smlouvy se ruši.
6. Původní Příloha 6.5 Smlouvy se ruší.
7. Původní Příloha 6.6 Smlouvy se přejmenovává na Přilohu 6.3 s názvem »Kontaktní údaie“. Původní zněni této

přílohy se nahrazuje zněním v Příloze D tohoto Dodatku.
8. Původní Příloha 6.7 Smlouvy se ruší.
9. Původní Příloha 6.8 a č.9 Smlouvy bude nahrazena jednou přílohou, která ponese nově název „Informace o

základních pravidlech poskytováni investičních služeb Českou spořitelnou, as.‘. Její znění je uvedeno v Příloze E
tohoto Dodatku. Nově bude lato příloha označena jako Příloha 6.4.

10. Původní Příloha 6,10 s názvem »Podpisové vzory osob oprávněných podepisovat pokyny Klientť se přejmenovává
na Přílohu 6.2. Původni zněni této přilohy se nahrazuje zněnim V Příloze C tohoto Dodatku.

11. Banka postupně uvede portfolio do souladu se strategii popsanou vPřiloze B nejpozději do tři měsíců od podpisu
tohoto Dodatku.

12. Smluvní strany se dohodly, že způsob stanoveni ceny za obhospodařováni Majetku popsaný v části F. nové
Přílohy 6.1 (viz Příloha B tohoto Dodatku), bude aplikován již na celý kalendářní rok 2014 (tj. s účinnosti od
1.1.20 14).

13. Tento Dodatek číslo 2 ke Smlouvě nabývá platností a účinnosti (s ohledem na ustanoveni odst. 12) dnem jeho
podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jednom
výtisku stejnopisu.

H ti?.. ~‘
V Praze dne 16.7,2014 V Jihlavě dne

Česká spořitelna, a.s. Statutámi město Jihlava
Jméno a přijmení: Jméno a přijmeni:
Funkce: Funkce:
Podpis: Podpis:

Jméno a příjmení:
Funkce:

Podpis:

Údaje pro ověřenI totožnosti Klienta, resp. osob nodepisujíclch smlouvu za Klienta:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo nebo datum narození:
Pohlaví:
Trvalý nebo jiný pobyt:
Čislo průkazu totožnosl
Doba platnosti průkazu totožnosti:
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

‘1NchodiGi se Škrtněte.
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