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DODATEK KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNI
CENNÝCH PAPÍRŮ

Č. 4
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929162, Psč 140 00, iČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstřiku vedenem Městskym soudem v Praze, oddil B, vložka 1171
Název a adresa organizačni složky Sprava aktiv pro institucionalni klienty, Budě;ovickalSl8/13a,b, Praha 4, PsČ 14000

(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (nazev) Statutární město Jihlava
Sídlo Masarykovo nám. 9711, Jihlava, PSČ 58601
Identifikační číslo 002 860 10

(dale jen Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzaviraji tento dodatek
ke Smlouvě o obhospodařováni cenných papírů ze dne 21122004

ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“).

S ohledem na aktualní legislativu a s ohledem zejména na implementaci evropských předpisů o regulaci trhů s
investičními nástroji souhrnně označované jako MiFID II se Klient a Banka dohodli, že ve stávající Smlouvě se ruši
članky 3, 8, 10, 17 a nahrazuji se níže uvedeným zněnim Dále se do stávající Smlouvy přidává nový článek 18 a
19 a nasledujíci članky ve Smlouvě se přečíslují navazné

‚3 Zmocnění Banky

Klient podpisem teto Smlouvy zmocňuje Banku ke všem pravnim jednanim spojeným s obhospodařováním Majetku a
zavazuje se v připadě potřeby předat Bance včas po jeji výzvě všechny potřebné pisemné plné moci. Khent dále
souhlasí a výslovně zmocňuje Banku k lnvestičnim operacím s cennými papiry emitovanými Erste - Sparinvest
Kapitalanlagegesellschaft m b H ‚ se sídlem A-l IDO Vídeň, Am Belvedere I, nebo Erste Asset Management GmbH,
se sídlem A-l 100 Vídeň, Am Belvedere I, Were jsou právnickým; osobami pod kontrolou hlavniho akcionáře Banky.
Klient souhlas; s tím, aby Banka v ramci obhospodařováni Majetku prováděla investice i do investičních nástrojů, ve
vztahu ke kletým Banka působí jako jejich distributor Pokud v souvislosti s distnbuci cenných papírů přijme Banka od
jejich emitenta odměnu za distnbuci, připíše Banka tuto odměnu v souladu s pravnimi předpisy na peněžní účet
Klienta.“

‚8. Cena a náklady

Banka je opravněna účtovat si za obhospodařováni Majetku cenu, jejíž výše je stanovena v Příloze č. 1. Klient bude
Bance hradit naklady, které Bance vznikají při obhospodařováni Majetku (zejm poplatky, které Banka hradí třetim
osobarn, např organizatorům trhů, centrálnim depozitařům apod) Banka použije k úhradě sjednané ceny a kůhradé
nakladu penezní prostředky na Peněžních účtech, přip nebudou-li tyto peněžní prostředky k uspokojení naroku Banky
dostatečné,je Banka oprávněna uspokojit svůj nárok na úhradu ceny nebo nákladů prodejem odpovídajícího množství
investičních nastrojů z Majetku ‘

‚10 lnformačni povinnosti Banky a komunikace smluvních stran

Banka v inteivalech uvedených v Příloze Č I předavá Klientovi zpravu o vývoji hodnoty obhospodařovaného Majetku,
spolu s dalšími informacemi požadovanými právními předpisy Kontaktní udaje smluvnich stran jsou uvedeny v Příloze
c 3 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednou ročně se uskutečni porada kontaktních osob Banky a Klienta,
na které budou na zakladě doporučení Banky dohodnuty připadne změny investični strategie. O změně investiční
strategie musí být podepsan dodatek k této smlouvě Informační a propagačni matenáíy týkajicí se investičních služeb
bude Banka poskytovat Klientovi v českem jazyce, přip v jazyce anglickém nebo slovenskem, týká-li se informační



nebo propagační matena! investičnich nastrojů emitovaných v zahraničí K/tent souhlas‘ s tim, že právními předpisy
požadované informace o Bance a poskytovaných investičn,ch službách mu Banka poskytne na internetových strankach
Www csas cz v sekcí dokumenty ke stažení

„17 Změny Smlouvy

Není-li v teto Smlouvě stanoveno jinak, tato Smlouva může byt měněna pouze formou písemných dodatků Banka
může jednostranným písemným oznámením doručeným Klientovi měnit Přílohu Č 4 a sve kontaktní udaje Banka
může dále jednostrannym písemným oznámením dortíčenym Klientovi nahradit zrušený nebo zpoplatněný index, který
je součástí srovnávacího etalonu (benchmarku) v Příloze č I indexem, který je svým složením obdobný s indexem
původním. Klient může jednostranným písemným oznámením doručeným Bance měnit sve kontaktní údaje, přičemž
takove oznamení musí být vždy ověřeno osobou, ktera by byla za Klíenta opravněna podepsat dodatek k teto Smlouvě
Změny a doplnění příloh Smlouvy pro vedene jednostranným pisemnym oznamenim jsou ůčinne dnem jejich doručeni
druhé smluvní straně

18 Zřízení LE! identifikátoru

Pra vnicke osoby a fyzicke osoby jednajici v ramci sve podnikatelske činností musí mít pro obchody s investičními
nástroji, které se obchoduj‘ v obchodních systemech, nebo pro sjednavaní denvatů přidělen identifikační kod
právnických osob (LEI — legal entity ident‘fíer) Klient se zavazuje zřídit si a pravidelně obnovovat pro tyto ůčely LEI a
oznámit jej Bance Klient se zavazuje uhradit Bance veškere naklady a připadnou škodu vznikle v souvislosti s
nedodižením povínnosti obstarat si a pravidelně obnovovat identifikační kod pra vnických osob LEI«

„19 Registr smluv

V případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni v Registru smluv, tak smluvní strany souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu Smluvní strany se dohodly, že Banka je opravněna uveřejnit Smlouvu v Registru
smluv Smlouva nabýva ůčinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou „Registr smluv znamena informační system
veřejné sprá vy podle zakona Č 340/2015 Sb ‚ o zvláštních podminkach učinnost‘ některých smluv, uveřejňovaní těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“

2 Vzhledem k tomu, že od 1 6 2017 nejsou zveřejňovany hodnoty indexu CHL1TR, Klient a Banka se dohodli na úpravě
srovnavaciho benchmarku Text bodu E lnvestični strategie přílohy č 1 Smlouvy se v Časti definujici investični etalon
(investiční benchmark) pro Portfolio 1 a Portfolio 2 ruší a nahrazuje se tímto textem

b) Investiční etalon (investiční benchmark) ie od 1 6 2017 stanoven takto

95% x ([50% BZECGI(M)±50% CZEONIA(Ůt)] + 5% x [80% MXWD(Ůt)+20% MXMU(M)]]- 050%
kde

BZECGI(‘Ůt) = výkonnost indexu domacich statnich dluhopisů Bloomberg Barclays Ser!es-E se
splatnosti 1-3 roky za sledovane obdobi,

CZEONIA(M) = výkonnost sene navazujicich jednodenních vkladů za sazbu CZEONIA za sledovane
období

MXWD(M) = výkonnost indexu světových akcii MSCI World Index za sledovane období (Bloomberg),
MXMU(lxt) = výkonnost indexu akci‘ rozvijejicich se trhů kotovaných na evropských burzach MSCI

Emerging Markets Europe Index za sledovane období (Bloomberg),
M = t-to = sledovane obdobi, kde toje počatek a tje konec sledovaneho období“

3 Původni znění přílohy či SPECIFICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVANÍ CENNÝCH PAPÍRŮ, bod
F Poplatky za obhospodařovaní Maietku, se nahrazuje zněním, které tvoři přílohu tohoto Dodatku Výpočet cen podle
noveho zněni bodu F bude poprvé uplatňovan za celý kalendařní rok 2018

4 Do přilohy 62 Smlouvy Podpisove vzorq Klienta a dalšich osob opravněnych podepisovat za Klienta se pod tabulku
5 podpisovymi vzory doplňuje tato věta Uvedene osoby jsou osobami s individuálním opravněnim jednat o investiční
strategii ve smyslu ustanoveni čI 10 Smlouvy Uvedené osoby jsou těž oprávněny k podepisovaní a vyplnění tzv
investičního dotazníku, který poskytuje potřebné informace o znalostech a zkušenostech pracovníků odpovědnych za
ínvestování Klienta a o finančn‘m zázemí a investičnich cílech Klienta, a to každa osoba jednotlivě

5 Ostatni prava a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou nebo Dodatkem výslovně neupravene se řidi Všeobecnými
obchodními podmínkami Ceské spořitelny, as (dale jen „VOF‘) Klient prohlašuje, že obdržel VOP, že je mu znam
obsah VOP a žes nimi bez ‘ohrad souhlasi

6 Další ustanoveni Smlouvy nejsou timto Dodatkem dotčena

7 Dodatek je sepsan ve dvou vyhotoveních s platností originalu, Po jednom pro každou smluvnl stranu

S Smluvnl strany prohlašuji že se na Smlouvu a dodatky k ní vztahuje povinnost uveřejněni v Registru smluv a souhlasi
s uveřejněním celeho obsahu Smlouvy a dodatků k ní Smluvní strany se dohodly, že Banka je opravněna uveřejnit
Smlouvu s jejími dodatky v Registru smluv Dodatek nabý~‘a platnosti dnem jeho podpisu posledni ze smluvních stran
a účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou „Registr smluv“ znamena informační system veřejne spravy podle
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~1 zakona Č 340/2015 Sb, o zvlaštnich podminkach účinnosti některych smluv, uveřejňovani těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv)

ř V Prazedne A‘~ ‘-‘ ‘0LOkR V Jihlavě dne 4. 2oJ‘~

Česká spořitelna, a s Statutami město Jihlava

Jmeno a Dřumeni Jmeno a přijmeni
Funkce Funkce

Podpis
Podpis

Jmeno a přijmeni
Funkce
Podpis

Vdaje pro ověřeni totožnosti Klienta, resp osob podepisujicich smlouvu za Klienta

Jmeno a přijmem
Rodne čislo nebo datum narozeni
Pohlavi
Trvaly nebo jiny pobyt
Čisio průkazu totožnosti
Doba platnosti průkazu totoznosti
Organ nebo stat, ktery průkaz totoznosti
\yd a
za Banku ověřil
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