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ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

ze dne

mezi

Česká spořitelna, a.s. „ a Městská část Praha 6

Praha 4. Olbrachtova 1929/62. PSC 140 00 Praha 6. Bubeneč. CS. armády 601/23

IČ: 45244782 10 00063703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze. oddíl B vložka l l7l

("Strana A") ("Strana B")

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

l. Uvodní ustanovení

Nedílnou součástí tohoto ujednání ("/.vláštní ustanov ení") jsou obecná ustanovení rámcové smlouv) o obchodování na

tinančním trhu. vydání l2/’2()]6. publikovaná Českou bankomí asociací ("C‘BA") na základě \'lorove dokumentace publikované

Evropskou bankovní federací ("Obecná ustanm ení") a \ eškere \ Článku 2 níže uvedené příloh) (jednotlive "Příloha" a společně

"Přílohy“ nebo doplňk) (jednotlive "Doplněk" a společně "l)oplňk) "). které byl)“ rovněž publikovány ČBA.

Smluvní strany jsou Si \čdom_v. že tato Zvláštní ustanovení spolu s ()beenými ustanoveními a všemi v článku 2 níže uvedenými

Přílohamí a Doplňky tvoří rámcovou smlouvu o obchodování na tínančním trhu ("Rámcová smlou\ u"). na základě které mohou

smluvní stran) u/avírat tinanční transakce nebo kterou mohou smluvní stran) do podmínek určitých nebo všech meži ními

u7avřen5ch finančních transakcí začlenit a tím t_vto finanční transakce Rámcové smlouvě podřídit. Tato Zvláštní ustanov ení

přitom mění a doplňují Obecná ustanovení. kterájsou součástí Rámcové smlouv).

Smluvní Strany jsou si ted) vedomy. že iranSákce. ktere mezi sebou uzav řel_\ nebo uzav řou a které podléhají nebo budou

podléhat Rámcové smlouve jakož i veškerá práva a povinnosti že Smlouv) či vztah) vznikle podle Rámeme smlouv_v nebo \

souvislosti s ní. které nejsou uprav en) ani \ podmínkách dohodnutých pro konkrétní Transakei ve \ztahu k takové příslušné

'l'ransakci ani v tčehto Zvláštníeh ustanoveních. se budou řídit (')beenými ustanoveními a všemi \ článku 2 níže U\eden_\'mi

Přílohami a Doplňky. není-li dohodnuto jinak. Smluvní strany potvrzují. že jsou jim Obecná ustanoveni a všechn) \ článku 2

níže u\ edene Přílohy & Doplňk_v mámy a že s nimi souhlasí. zavazují se je dodržovat a připadne zabezpečit jejich dodržování

jimi žntocnčnýmí osobami.

Pokud nejsou v_v'slov ne definován) \ techto Z\láštních ustzmoveních. mají výraz) s velkým počátečním písmenem stejný

význam jako \ ()becných ustanoveních a příslušných Příloháeh a Doplňeích.

2. Začlenění dokumentů

Následující dokument) \\danč CBA. které b) l) jednotnč v_vhotovenv \ českem ja7) ce. se tímto 7ačleňuji do Rámcové smlouv)

a tvoří takjejí součást:

(a) ()beená ustanm ení. vydání 12/2016

Zvláštní ustanoveni — Česka spořitelna. u s * leden ZOI? I,” l 4



(b) náslcdující Příloh)

 

Produktm {1(é) příloha(_\ ) :

Dcrivátov & trunsukcc. \) dání 122016

Doplněk k 1)c\ i/,ov_\'m transakcím. \)dáni 122016

Doplněk k l'Jrokovým trunsakcím. \)dúní 12/2016

Doplněk k ()pčním transakcím. vydání 1212016

Doplněk kc Komoditním transukcím. vvdání 12/2016
 

 Informacc o základních pravidlech poskytování investičních služcb Ceskou spořitelnou. o.s.  
 

3. Adresy pro doručování oznámení (článek 8(1) Obec-ných ustanovení)

Adrcs) pro doručování oznámení ajiných sdčlcní mezi stranami jsou náslcdující:

( 1 ) Pro Stranu A:

l
o

4.

Adresa:

Česká sporilclnzx as.. Bndčjov ická 1518,=13a.h_ PSČ" 140 00 Praha 4

Kontakt pro záležitosti týkající sc uzav írání 'llmnsukcí:

Krum—
rctcnm c.:_ mc.:_ lí-mail:_

Kontakt pro nilcýitostí týkající se LI/zn írúní Kontinnucí:

K rukám:

mumcma—_12-11131]:—

Pro Stranu B:

Adresu: Městská Část Praha ()

Cs. armád) 601/23

Praha 6 - lšuhcncč

PSC loo 00

K rukám:

Kontakt pro záležitosti týkající sc uzavírání l'ransakcí v náv a/nosti na ustanm cm Smlmn) o obhospodařování cenných papíru

zc dnc 21.9.2007:

Adresa:

l-Írstc Asset A'Ianagemcm (ith. pobočku Česká republika. Budějovická 1518/1321. PSČ 140 ()() Praha 4

Kk"m— -
Telefon cru—+C-—“mik—

Kontakt pro záležitosti týkající se uzavírání Konl'mnací \ návaznosti na ustanm cní Smlouvy o obhospodařmání ccnných

papíru LC dnc 21.9.2007:

Adresa:

Čcská spořitclnzL as lšudčjov ická 151 811321.11. PSČ 140 00 Praha 4

Rozhodné právo. řešení sporů. jurisdikce. rozhodčí řízení (článek “(ln (2) Obecných ustanovení)

  

  

K rukám:

'lclcfon Č.:

Smlouva se řídí právním řádem České republiky.



Rešení sporu:

.lurisdikee: Soud speeitikovaný \ Čl. l ] odgt. 2je: Městský soud v Praze.

Ostatní ustanoveni

Obecná ustanovení

( I ) Clanek 1(4) glediná Smlouva)

l'stanot ení clanku ll4)(ííí) \e vztahu mezi stranami bude platit.

(2) Článek 2(2)(h) (Včasná konfirmace) a članek 2(2)(e) (Definice)

Dokumentujíeí stranou je Strana A.

Deliniee „Příslušná transakce DAC" & „Termín doručení Konlinnaee" \ článku 2(2)(c) ()beenjeh ustanovení se

nahrazují nasledujícím:

„Příslušná transakce DAC“ znamená jakoukoli Přislušnou potv r/ovanou transakci.

„'l'ermín doručení Kontirmaee" znamená 16:00 hodin \ ()hehodní den před 'l ermínem \easne lx'onlirmaee.

(3) Clanek 3(4) ( Platební započtení)

Zásada uvedena \ první \čte Članku 3(4) ()hccm'ch ustanovení SC tímto rozšiřuje tak. ze bude platit i pro:

. nájemné platby ve stejné mene ve vztahu ke \Šem t_vpum Transakei; a

. \ zajemna dodání majetku. který je navzájem zaStupitelný a splatný ve \ /tahu ke všem I) pum lrunsakeí.

(4) Clanek 3(5 ) (l’ozdm’ platba)

(i) Výše uroko\ e přirázk) uv edene \ článku 3(5)je [ procentní bod pa

(ii) V deliniei pojmu _.h'lezibankm ní úroková sazba" se slova „Czech Ovemigltt lndex A\ cragc (..CZE()NIA“) \ _\ počtená

& zveřejněna Ceskou národní bankou" nahrazují slov)“ „Prague lnterhank Offered Rate (.J’RIBOR“) vypočtená &

zveřejněná Ceskou národní bankou pro splatnogt 1 den".

(5) Článek 3(8)( l'rzní hodnota)

Cenovjm zdrojem pro stanovení 'lrŽní hodnot) linančníeh náStroju jsou data poskvtmana jako uzavírací hodnot_v

informačními agenturami Reuters. Bloomberg a PLATTS.

Nejsou-li 7 techto zdroju k dispozici ceny. ale pouze podkladové informace nezb'vtne' pro v_\ počtení lržní hodnoty

linančníeh nástroju. bude l"rzní hodnota íinaneníeh nastroju v_\ počtena na základě těchto podkladových informací

zpttSobem obv) klým pro daný linanční nástroj.

((>) Článek 5( | ) tProhláŠení)

Na konci článku 5(1 ) se doplňuje nový článek 5( l )(i) ve znění:

__(j) Rovnoeennost zavazku (Dari passu). Xávazk) Stran) B zkterékoliv Derivátové transakce jsou a budou aleSpoň

rovnocenné (pari passu)jejím závazkum zjakýehkoliv transakcí. které jsou derivátem. uzavřený eh mezi Stranou B a třetí

stranou. s \)jimkott závazku. ktere jsou přednostními na základě kogentních ustanov ení právních předpisu."

 

(7) Clanek 5(2) )Ručitel/Záruka)

Ručitel znamena zejména

I \e vztahu ke Straně B: Neaplikuje se

Záruka znamená zejména

o ve vztahu ke Straně B: Neaplikuje se

(8) Clam-ít- 5(3) (Prohlášení nelinanční stram ) 



(a) Strana A nečiní Prohlášení nefinanční strany

(b) Strana B činí Prohlášení nel'manční stran)

(e) Pro účel) elektronickeho párování a rozpoznávání stran (včetně jejich identilikování při plnění (')/namovaeí

pov innosti)jsou kody stráni

. ve vztahu ke Straně A:

I.I-‘.I (Legal limit} Identifier): )K()G\\QCZFC[()JQ7lflf—185

. ve vztahu ke Straně B:

l,lil (legal líntit) Identifier): 3I570()VJ()I.I HODJSXQZó

(9) Článek o ( l )(a)(\ ) (Porušení varanveh transakcí) 

listanov ení článku o( l )(a)(\ ) nebude platit pro Stranu A a bude platit pro Stranu B.

(lt)) Článek ()( I )(a)(vi) (Porušení iinveh povinností)

Ustanov ení článku (i( ] )(a)(\i) bude platit pro obč stran) s následujícími Lmčnami:

V prvním a druhém řádku článku 6( I )(a)(ví) se slova „Jakákoliv jiná povinnost či pminnosti stran)“ nahrat/ují slov)

„Jakákoliv jiná povinnost či povinnosti stran) nebo Spřízněné osoby".

..Spří/nčná osoba“ znamená jakoukolh obchodní společnost. která je přímo čí nepřímo ovládaná Stranou B. přímo či

nepřímo ovládající Stranu B či společnč se Stranou B přímo či nepřímo ovládaná stejnou osobou.

V5 se Prahmč částky je:

o ve vztahu ke Stranč A: \)§Si 7 následujících částek: 400 milionu Kč nebo částka \_\počtena dle dcliniee pojmu

„Prahová častka“ \ článku (x( ] )(a)(\'i)

. ve vztahu ke Stranč B: 10 milionu Kč

(I I) Článek ()( I )(b) (Automatické ukončení) 

Ustanov ení článku 6(1 )(b). druhá včta nebude platit.

( I2) Článek ()( I )(a)(,\) (Omezení s nakládání s prostředkv )

Článek ()( 1 )(a) se doplňuje o bod (x) s tím. že tento bod zní:

..()nw:ení nakládání .S'/N'O.S'Il"ť(l'/(_\'. Došlo k nařízení výkonu rozhodnutí exekučního nebo obdobného řízení vuči

veškerému majetku strany nebojeho podstatne části třetí stranou. nebo Příslušným orgánem. nebo k opráv nčnčmu zabrání

celeho majetku stran) nebo jeho podstatne části třetí stranou. ktere znemožní straně s takovýmto majetkem nakládat po

dobu delší l5 dní".

(I3) Článek 6 2 a Zmena okolností

 

Platnost článku 6(2)(a)(íi) se rozšiřuje i na Případ nemožnosti plnění.

Ustanovení článku 6(2)(a)(íii) bude platit pro Stranu B.

llstanov ení Článku 6(2)(a)(iv) se použije. Následující událost znamená Dodatečnou mtčnu okolností:

Zásadní negativní zmena. V hospodářské. finanční nebo jiné situaci Strany B dojde k takové zásadní negativní zmčnč

oproti stavu. který e\istmal k datu u/m ření poslední 'liransakce. která je dle oduvodnčneho názoru Strany A schopna

podstatne negativně ovlivnit schopnost Strany B dostát svým závazkítm 7. této Rámemč smlouv) afnebo [ kterékolh

Transakce; \‘ takovém případě bude Strana B Dotčenou stranou a Strana A Nedotčenou stranou.

(14) Článek 7 (Částka Závěrečného vvrov mini)

4x14



'l ato Smlouva jc dohodou o závěrečném v_vrovnaní dle 7vlaštního právního předpisu upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu.

(l5) Clanek 7( l )(h) (I’fcpoéct)

"Základní měna" znamená korunu českou ((“/.K).

( ]6) Článek 8(1 ) (Zpúsob doručování oznamení)

Pro účel) článku 8( 1 ) bude použit nasledující elektronický komunikační s_v stem: ladný.

V případě. že straný uzavřely smlouvu o službě Bl lSlNliSS 24. muže Strana A doručit Koníírmaci také prostředníctv ím

aplikace Bl 'SlNI-LSS 24 a Strana B v takovém případě muže za podmínek stanovených pro službu Bt ÍSlNIiSS 24. potvrdit

Kontínnaci prostřednictvím této aplikace. Seznam osob oprávněných podepisovat Kontírmacc za Stranu B neplatí pro

Kontírmace potvrzov ane Stranou B prostřednictvím aplikace BUSINESS 2-1.

( l7) Clanek 91 l ) (P101 07mm )

Provo/ovnami mohou být hlavní prom/.01 ný stran.

(18) Clanek IOM) lDokumentv)

Každá strana doručí v níže uvedený ch termínech nasledující dokumenty:

Strana B: - při uzavření Ramcov é smlouv v nebo neprodleně po každé změně skutečnosti \ ních uvedených:

. Seznam a identifikace osob (dle zákona č. 253/2008 Sb.. tj. jméno a příjmení. rodné číslo nebo

datum naro/eni. místo narození. pohlaví. trvalý nebo jiný pobýt. statní občansní. druh a číslo

prukazu totožnosti) a telefonická spojení na osob) oprávněné u7av írat jednotlivé 'I ransakcc

. Seznam a identifikace osob (dle zákona č. 253/2008 Sb.. tj. jméno a přijmení. rodné číslo nebo

datum narození. místo narození. pohlaví. trvalý nebo jiný pobýt. státní občanství. druh a číslo

prukazu totožnosti), telefonická spojení a podpisové v7orý osob oprávněných podepisovat

Konlírmaee a Ramcov ou platební instrukci

( l9) Článek 10(9) (Předchozí 'l'ransakce)

lato Rámcová smlouva s účinností ke dnijejího uzavření nahradí \ eškeré existující smlouvv nebo dohodý me/í smluvními

stranami týkající se jakékoli Vybrané transakce (jak je definována níže) uzavřené prostřednictvím jakékoli Provozovný

stran ve smý slu článku 9(3) Obccnjch ustanovení. přip. dohodnuté v části 5 těchto Zvláštních ustanov ení. Veškeré

konlírmace a veškerá potv rzení vztahující se k těmto Vybraným transakcím jsou Kontímíace podle této Rámcov é smlouv)

a t_vto Výbraně transakce jsou 'l'ransakce podle této Rámcové Smlouvy. Pokud k datu této Rámcové smlouv) zostane

splatná jakákoli částka podle takove nahrazené smlouvy nebo dohody v dusledku jakékoli Transakce. na tuto částku se

použije tato Rámcová smlouva s nezbytný mí souvisejícími změnami.

Tato Rámcová smlouva se uzavírá s tim. že veškeré transakce. které bý jinak b_v l_v V) braný'mi transakccmí a které mezi

sebou stran_v v budoucnu uzavřou. podléhají v plném rozsahu Rámcové smlouvě. pokud konlírmacc nebo jiná dohoda

potvrzující podmínkýjejích podmínký nestanov'íjinak.

Pouze pro uěelý tohoto ustanov ení bude definice Vý'braně transakce mit takto: „Vybraná transakce“ mamena:

(a) transakcí (včetne smlouv) nebo dohodý ve vztahu k této transakci) h_vní existující nebo v budoucnu uzavřenou

me7i jednou stranou této Smlouvý a druhou stranou této Smlouvý. která podle této Smlouvý není Transakce. ale

(i) která je úrokový swap. svvapová opce. bazický svvap. dohoda o budoucí (úrokové) sazbě. komoditní svvap.

komoditní opce. akciový svvap nebo swap akciového indexu. akciová opce nebo opce akciového indexu.

dluhopísová opce. úroková opce. devízová transakce. měnový swap. S\\ ap na směnný kurs měn. měnová opce.

transakce kreditní ochraný. kreditní svvap, svvap úvěrového selhání. opce úvěrového selhánL svvap celkového

výnosu. kreditní spread. obchod s indexem počasí nebo terminovaná koupě nebo prodej cenného papíru. komoditý

nebo jiného investičního nástroje (včetně opce ve vztahu k některé z výše uvedených transakcí) nebo

(ii) která je transakce obdobného t_vpu jako některá z transakci uvedených v bodě (i) výše. která v současnosti je

nebo v budoucnu bude pravidelně obchodována na íínančních trzích (včetně podmínek zahmutý'ch odkazem v

takové smlouvě) a která je forward. svv ap. future. opce nebojíná derivátová transakce ve \ 7.1ahu k jedné nebo více

sazbám. měnám. komoditám. investičním cenným papíriim nebojíný'm investičním nastrojum.

 



(bljakoukolí kombinaci nebo modilíkaci techto transakcí a

(cljakoukolí jinou transakci označenou jako Vybraná transakce pro účel) tohoto ustanov ení \ prislusne Konlirmaci.

(20) Článek l()( IU) (*l'ransákce imenem iíne osobu 

Ustanovení článku l()(l(l) nebude platit.

(2|) Článek 10( 12) (Rekonciliacc portfolií a řešení Sporu) 

Pro účel) clánku l()(l2):

. Strana A je Subjekt posilující Údaje o portfoliích.

. Strana B_ie Subjekt přijímající l'ldáje o portfoliích.

Pro účely článku l0(l2)(c). Strana A a Strana B muže použít třetí stranu _ posk_\t0\atele služeb.

(22) Článek 1 H3) (Doručování soudních písemností) 

Ustanovení Článku ] 1(3 ) nebude platit.

(23) Obchodní hodim

Transakce l/e uzavírat jen \ obchodních hodinách Stran) A. tj. \ pondeli az čtv nek (kterejsou Obchodními dn_\ ) od 9.00

do |7,()() hod. pražského Času a \ patek (kterýje Obchodním dnem) od 9.00 do 16.00 hod. pražskeho času.

(24) livropská měnová unie

Smluvní stran) potv rLují. že (i) 1.avcdeníjednotne' evropske mčn_v (euro) jako Zákonné men) \ Ceske republice nebo (ii)

stanovení pm neho směnného kurzu me7i CZK a EUR nebo (iii) zánik nebo nahrazeni urokove sub) nebo jiného zdroje

stanmcní cen) pro CZK nebo neuveřeiňování nebo neuvadení příslušné urokove sazb). indexu. een). stránk) nebo

obrazovky dohodnutou informační agenturou (nebo nástupcem takove agentury) nebude mít za následek změnu

kteréhokoli ustanovení Rámcové smlouvy nebo kterékoli Transakce. ani zproštění závazku nebo prominutí nesplnění

jakekoli povinnosti vyplývající z Rámcové smlouv ) nebo kterékoli 'l'ransakce. ani nezaloží právo jednostranné změnit

nebo ukončit Smlouvu nebo kteroukoliv 'l'ransakci. ani sam) o sobě nezaloží Případ porušení nebo Změnu okolností.

(25) Transakce prostředních ím Internetu 

V případě. že strany umvřel) smlouvu 0 službe BUSINESS 24. muZe Strana B sjednávat níže specifikované typ)

Transakeí také prostřednictvím lntemetu sv_vužitím aplikace BUSII\ \ "S 24 za podmínek stanovených pro službu

BUSINESS 24. Prostřednietv im aplikace Bl ISINI‘ISS 24 mohou být uzavírán) následující t_vp) 'lransakcí: I)evi7ove Spot};

'lermínove deviyove obchod) & Devizové map). V případe Transakcí uzavřených prostřednictvím aplikace BUSINESS

24. které jsou Devizovýmí spot). není Strana A povinna zasílat Straně B žádne Kontirmace. Seznam oprávněný eh osob

Štrany B neplatí pro 'l'ransakce u7avřenč prostřednictvím aplikace BUSINESS 24.

(26) Kalkulační agent

Nebude-li v Kontirmací stanov eno jinak. Kalkulačnim agentem bude Ceská spořitelna as

(27) Souhlasv Stranv B

 

Strana B se seznámila spravidl) Stran) A pro provádění pokynu a bez výhrad snimi souhlasí. Strana B souhlasí

s prováděním svých pok) nu mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní s) stem.

Strana B souhlasí stím. ab) Strana A za účelem posuzováni a prověřování ri/jk obchodu se Stranou B poskytmala

informace o Straně B Členům podnikatelského seskupení.jehož členem je Strana A.

(28) Vkladv
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6.

Vthedem k tomu. že na základě této Ramcove smlouvy muže dochazet i k přijímaní vkladu Stranou A a takové vklady

mohou být pojištěny sy stemem pojištění pohledávek / vkladu. Strana B prohlašuje a svym podpisem této Rámcové

smlouvy potvrzuje. že byla před podpisem Rámcové smlouvy seznámena se systémem pojisteni pohledávek [ vkladu \

rozsahu inlormačního přehledu že mu porozumčla a žejej přev lala.

ll. Příloha 0 udržování finančního zajištění

Neaplikuje se.

Ill. Příloha 0 udržování finančního zajištění (variační marže — Derivátové transakce)

Neaplikuje se.

IV. Ostatní Přílohy

Příloha- Repo obchody

Neaplikuje se.

Příloha — Zápůjčky cenných papírů

Neaplikuje se.

Příloha - Derivátové transakce

Clanek lt'ljtb)

listanm ení článku l(2)(b) Přílohy 0 l)eri\atov_\'eh transakcích nebude použito na Devizové transakce s vypořádáním do

dvou Obchodních dnu ode dne kdy byla 'l'ransakce uzavřena.

Článek ltZuel

Ustanovení clánku l(2)tc) Přílohy () Derivátovych transakcích bude použito na následující 1) py Derívatovyeh transakcí:

Devizové transakce

l'Jrokove transakce

Opční transakce

Komoditní transakce

Článek 2

Smluvní strany se dohodly. že \ případě. kdy do podmínek kterékoli Derivátove transakce začlení Standardní tržní

dokumentaci. která bude obsahovat definice pojmu budou takove pojmy použity v příslušné Kontimtaei. přičemž taková

Konlirmace bude \yhotm ena v jazyce. ve kterém je zpracována dana Standardní tržní dokumentace.

Smluvní strany začleněním Standardní tržní dokumentace do podmínek kterékoliv Derivátove transakce potvrzují. že jim je

obsah takové Standardní tržní dokumentace mam.

Doplněk - Úrokové transakce

Článek 13

„Metoda nulovych úrokových sazeb" se neuplatní.

Doplněk - Transakce s emisními povolenkami EU

Neaplikuje se.

Ustanovení sjednaná pro účely EMIR

Tento článek 6 Z\ láštních ustanovení stanoví některé možnosti \ olby a změn (')becnýeh ustanov ení. které Strany mohou ale nemusí

podle své vule při sjednav ání Zvláštních ustanovení využít.

(i) Role při oznamování (článek 2(3) Obecných ustanovení)
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Strutta A a Strana B se \e \ ztahu ke každé Příslušné transakcí dohodl) na tom. ze. Strana A bude oznamovat (a) Údaje o smluvní

strane \e vtahu ke Straně A a Straně B a (h) Společné udaje. vzd) \e lhutč pro oznameni Příslušné transakce. jak je u\edena \

IŠMIR (..Lhuta pro o/namo\aní") a Přislušnemu registru obchodních udaju a pro t_vto účely Strana A muže jmenov at třetí stranu

(../ástupce pro oznaínovaní“)_ ab) tuto po\innost plnila. Strana B timto zmocňuje Stranu A. abý jmenem Stran) B omamov ala

(a) lyřdaje o smluvní strane ve vztahu ke Straně B a (b) Společné udaje Příslušncmu registru obchodních údaju.

Pro účel) clanku 2(3 ) Ubecných ustano\ ení. této časti () „Příslušný registr obchodních udaju" ve \ ztahu k Příslušné transakcí bude

Registr obchodních udaju zvolený Stranou A nebo případně Zástupcem pro oznamou'tní pro Příslušnou transakcí nebo [-ISMA.

pokud pro zaznamenaní udaju o této Příslušné tranšakei nee\istu_ie žádný Registr obchodních údaju.

(ii) Náprava porušení Oznamovacich povinností (článek 2(3) Obecných ustanovení)

(a) Aniž b) tím h)la dotčena pravu. pravomocí a opramé prostředk) ze zákona. pokud nektera strana neučiní jakýkoli

ukon výliadovaný článkem 2(3) ()beenýeh ustanovení anebo části ()(i) výše. nebude to představovat Případ porušení ani Změnu

okolností podle Smlorný.

(b) Aniž h) tím b)! dotčen Clanek 2(3)(c) ()heenýeh ustanovení. pokud stran) neselnalí Společné udaje \ souladu

sčla'nkem 2(3)(al (_)becnýeh ustanovení. kazda strana je oprávněna oznámit příslušné Společné udaje Příslušnemu registru

obchodních udaju nehojmenm at Zástupce pro oznamm ani. ah) toto o/namení za ni učinil.

(e) Pokud Strana A neoznami Spolecne udaje at'neho Údaje o smluvní strane ve llhutč pro oznamovaní \ souladu s Části

6(i) \ýše a na Stranu B se vtahuje ()znammaei pm innosti. pak. aniz b) b)! dotčen članek 2(3 )(e) ()heenýeh ustano\ ení. Strana

Bje i přesto oprávněna oznamit příslušné Společné udaje aíneho Údaje o smltnní straně ve vztahu k sobě Příslušnemu registru

obchodních udaju nebojmenm at Zástupce pro oznamm ání. ah) toto oznámení za ni učinil.

(iii) Odpovědnost a slib odškodnění (článek 20) Obecných ustanovení)

(a) Strana A bude .s odbornou pecí plnit s\e pm innosti v souladu s touto Čtistí (> a navazujícími ustanoveními ()hecnýeh

ustano\ ení. přičemž. však Strana A není pm inna \)konat nebo zaj stit \)konání čehokoliv co ti) není pmoleno nebo jejinak

\ rozporu s pro\oznimi postup) Příslušneho registru obchodních udaju (\Četnč případného rozhodnuti Příslušneho registru

obchodních udaju nepm olujíeího/zakazujiciho Straně A předložit Příslušne udaje). neho (iilje v rozporu sjaký mkoli závazným

pramím předpisem. pravidl). nařízeními. či jinými předpis).

(h) Strana A není povinna nahradit Straně B:

(i) jakekoli Škodý vznikle přímo nebo v souvislosti:

(I ) sjakýmkoli jednáním. opomenutím nebo porušením povinnostijakekoli třetí stran). včetne a nikoli\

výlučně. Zastupce pro oznamování a Příslušneho registru obchodních údaju (včetně případného

rozhodnutí Příslušne'ho registru obehodníeh údaju nepovolujíeího/zakazujícího Straně A předložit

Příslušné údaje):

(2) s plněním povinností Stranou A nebo s výkonem jejich prin \ souladu s touto části 6 a navazujícími

ustanoveními (')becných ustanovení (\ Četnč. nikoliv však výlučné. použitím platform). S) stému.

rozhraní nebojine technologie posk)tnute Zástupcem pro oznamovaní nebo nesprá\ ným výkladem

()znamovaeieh povinností nebo jiných povinností podle l—ÍMlR a souvisejících předpisu):

(3) se selháním nebo netungovanímjakekolh platl'ormý s) stému. rozhraní nebo jiné technologie. které

Strana A použha při plnění pminností nebo \ýkonu prá\* podle této části 6 a navazujících ustanovení

(')heených ustanovení: nebo

(4) se zpřístupněním nebo zach) cením jakekoli informace nebo udaje týkající se Stran) B třetí stranou.

s \ýjimkou a \ rozsahu \ jakém t)to Škod) vznikl) \ dusledku hrubé nedbalosti nebo umýslneho jednani

Stran) A: neho

(ii) jakekoli nepřímé Škodý nebo u_jmý:

a to bez ohledu na to zda Strana A h)la upozornčna na možnost vzniku takových Škod nebo /da takove škod) mohl)

být před\ ídáný.

(c) Strana B se zavazuje \čas měřit úplnost a sprz'nnost Přislušných údaju oznámených Stranou A Příslušnemu registru

obchodních udaju a upozornit Stranu A na jakékoli chýb) nebo na to. že Příslušné udaje nebýl) oznámen).

(d) Slib odškodnění. Strana B se zavazuje nahradit Straně A jakoukoli Škodu. která jí \znikne (\ četnč Škod) \znikle na

zakladčjakehokoliv rozhodnutí) 7 nebo \ souvislosti s
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(i) jakýmkoli uplatněným nárokem nebo žalobou podanou jakoukoli třetí stranou a to \ rozsahu \ jakem jsou

takovy nárok nebo Žaloba dusledkcm činností stran cllc této části (1 nebo naxaIujicích ustanm ení ()becnjeh

ustanox ení nebo se k nim \ ztaliují. a to at' přímo nebo nepřímo:

(ii) jakýmikoli intonnacemi poskynutýmí Straně A Stranou B \ som islosti & Činnosti stran dle této části () neho

navazujících ustanovení ()becných ustanm ení. \cetnč. ale nikoliv výlučně. in formací ohšažcných \

jakýchkoli Příslušnych údajích Sdělených Stranou B Straně A; nebo

(iii) jakýmikoli rcgulatomímí nebojinými žádostmi nebo l'lkon). ktere se týkají plnění ()lnammací pm innosti:

ax šak poU/e \ takovem ro/sahu. vjakém t_\to Škody nejsou dusledkcm hrubé nedbalosti nebo u1n_\slneho jednaní Či

opomenutí Stran) A nebo jednání. k nčmužjc Strana A ze Iákona pm inna.

Pro účely této Části G(iii) se ..Příslušnjmí údaji" rozumí Společné údaje a Udaje o smltnní Straně \e vtahu k Straně B: a

__Skodou" se rozumí jakekoli újmy škod). ušlý Ask. pokut). naklad) a výdaje (\čctnč odměny právních a jiných odhomých

poraden ).

Kategorizace Stram B:

Na základě informací. které má Strana A k dispozici. Strana A wi‘zldila Stranu l3 do kutegoric:

zákazník. který není profesionální.

Strana B se zařazením do uxcdené kategorie souhlasí. Další informace o kategorizaci klientu jsou meden) \ přiložené

Informaci o základních pun ídlech posk_\to\ ání investičních Služeb ('CSkou SpOřÍIClHOLL a.s.

Datum: /5 9 „QQ/77

Ceska spořitelna. 21.5,

 

      

    

Podpis:

.! meno a přijmení:

Funkce: Manažer o c mm am na

s institucionálními klienty

'apitál. tm

 

Podpis:

Jméno a příjmení:

Funkce: Specialista pro 0

tínančních trzích

toa m a pr0( gm operace na

0 l. 08. 2017
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ČESKÁ?

SPORITELNA

INFORMACE () ZÁKLADNÍCĚl PRAVIDLEcn POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

CESKOU SPORITELNOU, A.S.

 

Česká spořitelna. as (dále jen ..banka") v tomto dokumentu shrnuje podstatne informace o podmínkách posk)tovaní

investičních služeb.

Kategorizace zákazníků

V souladu s právními předpiS) banka dčli sve zakaznik) na:

. neprofesionální zaka/niky

. protesionálnizákazník)

. zpusobile' protistrany

Pokud bude zakaznik bankou posou7en jako neprofesionální. naleži zákazníkovi nejvýšši urov en pravni ochran). Úroveň

ochran) posk)tovana profesionálním zakaznikum je s ohledem na jejich předpokládanou kvalifikaci nižší. Nejnižší stupeň

ochran) je poskytován zpusobilým protistranám.

Pokud lakazník neobdrží od bank) písemné vyrozumční o zařa/eni me7i protbsionální zaka7ník) nebo 7pusobile protistrany

znamená to. že byl 7ařa7en do kategorie neprofesionálníeh 7áka7niku s nejvysší úrovní ochran). Zákazník mch za určitých.

zákonem stanov ených podminek požadovat zmčnu zařazení. Banka však upozorňuje na to. že při zničnč lam/cm do jine

kategorie laka/níku. zakaznik ztraci čast ochran).

Střet záj m ů

V rámci finanční instituce nabízející ruzne druhy linančních sluzeb muze \ mnoha situacích docha/et ke střetu zájmu. a to

jak ke střetu zajmu mezi zákazník) a bankou nebo zamestnanci bank). tak mezi zákazník) nav zajem. Banka se řídí zásadou.

ze jakýkoli střet zajmuje nezbytne poctivč řešit. Ab) se předešlo střetu zájmu v nejvyšší možné míře. banka za) edla pravidla

pro řízení střetu 751ij & vícet'irovi'iovou organizační strukturu s odpovídajicí dčlbou odpov čdnosti.

Me7i oblasti. kterým je věnována 7v'ýšená pozornost. patří obchodování na vlastní účet bank). tvorba investičních

doporučení. posk)tování uveru emitentům cenných papíru a služby privátního bankovnictvi. Týpický'm příkladem vzniku

střetu zajmu \ oblastí investičních služeb jsou případy kdy banka na určitém trhu obchoduje na svuj vlastni účet současnč

se zákazníkem. Střet 7ájmu muže tež nastal v případě. že se banka účastní emítováni investičních nastroju určíteho emitenta.

pokud je současně věřitelem emitenta investičních nastroju. popřípadě s ním vstupuje do jiných významných transakci. nebo

pokud b) zamčstnanci bank) od emitenta dostávali jakekoli plnění či výhod). které bý mohly ovlivnitjejich ro7hodování_

Ab) hýlo dosaženo toho. že investiční službý budou poskytován) \zd) s odbornou péči čestnč. sprav edlivě. kvalitikovanč

& v nejlepším zajmu zakazniku. banka přijala zejmena nasledující organizační opatření: nastavení organizačních a l) zickych

barier pro inlormačni tok). vydaní pravidel pro obchody zamestnancu. vedení seznamu investičních nástroju. u kterých maže

dojít ke střetu zájmu. vedení seznamu zamestnancu. kteří mají k dispozici vnitřní int'ormacL prubezne monitorování všech

obchodu zamestnancu. provádění pokýnu probíha vždy podle pravidel pro provádění pok)nu výdanych bankou. lavedení

etického kodexu pro zaměstnance a pravidelná školení zamestnancu.

Pokud i přes tato opatření dojde ke střetu zájmu. banka o tom zákazníka informuje. V případech. kd) nelze odvratit střet

zájmu bank) a 7ájmu zákazníka. banka vzdy dá přednost zájmu zákazníka. Pokud dojde ke střetu zajmu mezi Zákazník)

nav zajem. batika zajistí spravedlivé zacházení se všemi zakazniky. V případě neodvratitelneho střetu zájmu muže hanka take

poskytnutí investiční sluzb) odmítnout (například neposkytne imestiční poradenství nebo doporučení. které se týká daneho

investičního nástroje). Na žádost zakaznika banka poskytne další informace o řešení střetu zajmu.

Základní informace o investičních nástrojích

Akcieje cenný papír. s nímžjsou spojena prava akcionáře podílet se jako společník na řízení akciové společnosti. jejím zisku

i na likv'ídačním zustatku při jejím zániku.

Dluhopisje cenný papír. s nímžje spojeno právo na splacení dlužné částk).
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Podílový list je cenný papír. který představuje podíl na majetku v podílove'm fondu a se kterým jsou spojena další práva

podle právních předpisu nebo statutu fondu.

Derivát je investiční nástroj. jehož hodnota 7ávisi od určitého podkladového aktiva. podkladovým aktívem mohou být cenné

papír). indexy úrokové mír_v_ mčný. komodit) apod .

Derivátový cenný papír je cenný papír. jehož hodnota nebo výnos zavisí od určitého podkladového aktiva (např. akcíov ého

indexu). Příkladem takového cenného papirujc investiční certifikat nebo investiční pákový produkt.

Opce je derivat. jehož majitel má prav o. ale ne povinnost koupit nebo prodat dohodnuté množství podkladového aktiva .78

předem stanovených podmínek a předem stanov enou cenu.

Warrant je cenný papír. který držitele oprav ňuje k nabýtí podkladového aktiva (obvýklc akcie) od emitenta vvarrantu.

Warrant má podobné v lastností jako opce. obvýkle se však cmítuje na delší dobu.

Futures je standardi/ovzmým derivátem obchodovaný m na organimvaných trzích. který“ je termínovým obchodem:

podkladovým aktív em mohou být cenné papír). indeXý. úrokové mírý. mčný. komodítý apod.

OTC (over-the-counter) derivát je investiční nástroj který není obchodovan na organizovaných trzích (svvapý. forvvardý.

opce).

Strukturované nástroje jsou nástroje. které jsou výtvořcný L více finančních nastroju (např. prémiový vklad. jehož výnos

závisí na určitém podkladovém aktivu).

Rizika spojená s investičními nástroji a investičními službami

Obchodý s investičními nastroji jsou spojený s ri7ík_v. která mohou mít vliv na výnosnost nebo ltratovost každe investice.

investování do investičních nastroju není vhodné pro každého a u každé investice je možnost. že investor nedosáhne

očekávaného výnosu nebo ztratí část nebo dokonce celou investovanou částku. a to i v případě. že se jedna o tu. zajištěné

produktý. Nekteré investiční nástroje \ sobč nesou ri/iko vzniku dodatečných finančních zavazku.

()becnč platí. že čím větší je riziko. tím v'etsíje i možný risk. ale i Arata. Riziko zpravidla klesá s dobou trvání investice. tzv.

investičním horizontem. Žádný investiční horizont ale nezaručuje snížení riLika na nulu. \t'ýnosý investičních nástroju

dosažené \ minulém období nejsou zarukou budoucích výnosu. Celkové riziko investic je možné snížit investováním do

ruzných druhu investičních nastroju. Obchodování s investičními nástroji s v_vužitím t7v. pákového efektu je spojeno sjeste

výrazné v_všším rizikem. lvlaštní ri7ika mohou být spojena též. sdaňovými dusledký obchodu s investičními nástroji. Za

plneni daňových povinností souvisejících sinvesticemi odpovida zákazník. Banka doporučuje laka/nikovi. ab) nikdý

nenakupoval takové investiční nastroje. u kterých plne nero/umí jejich podmínkám a ri/jktim včetne rozsahu potenciální

ztrátý.

Obvyklá rizika spojená s investováním do investičních nástroju jsou:

' kreditní riziko tri/iko emitenta nebo riziko protistraný ) - riziko. že protistrana nesplní svuj dluh (nebude schopna platit):

v krajním připadč hrozí ztrata celé investice:

. riziko vypořádání - rižiko. Že sjednaný obchod nebude řádnč v_vpořadan (např. nebude uhrazena kupní cena nebo

nebudou dodaný cenné papír_v):

. tržní riziko - hro/,ba ztraty při nepřížnivé zmčnč tržních podmínek. zejmena úrokové mírý (úrokové riziko). cen akcií

(akciové I'lLllv'O)_ cen komodit (komoditní riziko) kurzu mén (kurzové nebo též měnové riziko): mezi tržní rizika patří

také:

o riziko likviditý - hro/,i Ztráta pokud daný investiční nástroj není možné ve lvolene'm okamžiku prodat nebo koupit.

nebo je možné obchod realizovat pouze za nevýhodnou cenu: a

O riziko volatilitý (kolísavosti) - rižiko krátkodobých nebo dlouhodobých výkyvu cen (špatné načasování investice

muže vést ke značným 7trátam):

. operační riziko - riziko ztrátý v případě lidských chýb. podvodu nebo nedostatku informačních s_vstému:

. právní riziko - hrožba ztráty v případě právní nevýmahateiností smluvních podmínek;

. riziko názvosloví - ruzné pojmý jsou na ruzných finančních trzích v_vkládaný ru7nč a v některých případech nemusí být

Icelajasná skutečná povaha investičního nástroje;

. inflační riziko - ovlivňuje reálný výnos zákazníkem držených investičních nástroju; v_vsoka inflace maže zpusobu. že

zákazník realne dosáhne menšího výnosu nebo dokonce ztrátý;

. globální riziko - nebežpcči zmčný cený investičních nastroju v rámci globálního poklesu ekonomik & finančních trhu;

. sektorové riziko - nebezpečí žmčný ecný investičních nastroju při poklesu daného odvetvi:

. politické riziko - [.namena nebezpečí žmčný ccný nebo převoditelnosti investičních nástroju při změně politické situace:

. riziko derivátů - jejich hodnota závisí na ceně podkladového aktiva: nekteré derivátové investiční nástroje v_vužív'ají

pákového efektu. tj. jejich hodnota závisí na růstu nebo poklesu ceny podkladového aktiva podle dohodnutého pomeru.

proto i malá změna cený podkladového aktiva muže v_vvolat významné snížení hodnotý investičního nástroje nebo i

ytratu cele' investice.

ll/l—l



'l'ato rizika se \ ruzné míře vztahují na všechny investice a investiční nastroje. Rizika typická pro jednotlivé skupiny

investičních nastroju jsou specitikována \ nasledujici tabulce:

Investiční nástroj Tvpická rizika
 

Akcie akciové riziko a riziko volatility: u akcií \ cizí měně i měnové

riziko
 

Cenné papíry deriva'tov é kreditní riziko. riziko nazvoslovi. riziko likvidity a volatility.

riziko derivátu: u cenných papíru \ cizí měně i měnové riziko
 

Dluhopisy statní kreditní riziko a úrokové riziko: u dluhopisu v cizí měně i

měnové rí/iko
 

Dluhopisy korporátní kreditní riziko a úrokové riziko; u dluhopisu \ cizí měně i

mčnové riziko
 

Deriváty veřejně obchodované (futures. opce) riziko dcrivátových inv estiěnieh nástroju
 

Deriváty OTC (forvvardý. opce. svvapv) riziko deriv átovv'ch investičních nástroju a kreditní riziko
 

Fondv peněžního trhu a krátkodobých dluhopisu úrokové riziko
 

liondv dluhopisové kreditní riziko a úrokové riziko
 

Fondv smíšené kreditní riziko_ urokove riziko a akciové riziko
 

Fondv akciov é

Fondy \ cizí měně

Fondy specialní (např. nemovitostní. komoditni)

Fondy hedec

Strukturované vklady

kreditní riziko. úrokové riziko. akciové riziko a riziko \olatility

výše uvedená rizika dle tvpu fondu a měnové riziko

tržní riziko dle investičního pont'olia

riziko derivatov ých investičních nastroju

omezené kreditní riziko (vklad je pojištěn do zákonem

stanovené výše); tržní riziko (týká se pouze výnosu)

 

 

 

    
 

Ochrana majetku zákazníka

Pohledávky zakaznika vuči bance / peněžního učtu používaného k obchodum s investičními nástroji. stejně jako pohledav ky

ze smlouvy o prémiovém \ kladu jsou. za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o bankách. pojištěny v ramci sy stému

pojištěni pohledávek z. vkladu. který provozuje Ifond pojisteni vkladu. lnv cstiční nastroje držené bankou pro zákazníka jsou

za podmínek a v rozsahu stanov ených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu chraneny záručním sy stémem. který

provozuje Garanční fond obchodníku s cennými papíry.

Investiční nástroje koupené \ Čstou uloženy nebo evidovány v CR v příslušné evidenci investičních nastroju podle českého

práva. Investiční nastroje koupené v zahraničí jsou uloženy u zahraničních depozitařu cenných papíru. Banka v_vbírá

depozitáře cenných papíru s veškerou odbornou péči a pouze z okruhu renomovaných bank pusobících na příslušném trhu.

Banka odpovídá za porušení odbomé péče při výběru depozitáře cenných papírů. ale neodpovídá za porušení pravnich

povinnosti depozitáře. ani za jeho případný úpadek.

Investiční nástroje zákazníka jsou drženy na účtech u stejných depozitařu cenných papíru jako vlastní investiční nástroje

banky. Obvykle jsou evidovány na zákaznických sběrných účtech otevřených bankou na její jméno. ale vždy jsou při tom

investiční nástroje banky a zákazníka striktně odděleny. Každý zákazník má právo na podíl 1 investičních nástroju držených

v zahraničí na sběrném účtu. který odpovídá počtu investičních nástroju držených pro zákazníka bankou. a to za podmínek

vyplývajících z pravniho řadu. kterým se řídí dané investiční nástroje a sběrný učet.

Na investiční nástroje se vztahuje příslušné zahraniční právo a obchodní zvyklosti. Proto prava zakazníka k investičním

nastrojum drženým v zahraničí mohou lišit. Někteří depozitáři cenných papíru mohou mít kjími drženým investičním

nastrojum zástavní nebo obdobné právo k zajištění svých pohledávek vuči svým zákazníkům, Zahraniční právní řád) obvykle

poskytují investorum ochranu \ případě úpadku depozitáře cenných papírů tím. že investiční nástroje držené depozitářem

cenných papíru se nestanou součástí majetkové podstaty úpadce. Pokud ale zahraniční právní řád neposkytuje investortun

dostatečnou práv ni ochranu nebo pokud depozitář cenných papíru neplní řadně své povinnosti nebo pokud investiční nastroje

určitého investora zjake'hokoliv duvodu nejsou identilikovatelné nebo rozlišítelně od majetku depozitáře který se ocitne

v úpadku. existuje riziko_ že se investiční nastroje stanou součástí majetkové podstaty úpadce a investor bude muset své

pohledavky uplatnit \ úpadkovém řízení.

Bez souhlasu zákazníka batika nepoužijejcho investiční nástroje k obchodum na vlastní učet banky nebo k obchodum na účet

jiného zakaznika. V případě použití investičních nastroju zákazníka k takovýmto obchodum bude batika inlormovat

zakaznika o sv ých povinnostech vyplývajících z právních předpisu.



Finanční zajištění

Pokud je v souvislosti s určitýtni obchody sjednáno poskytování Finančního zajištění \ investičních nástrojích. pak je

poskytnutím takov eho linančniho zajištění zákazníkem na banku převedeno vlastnické právo k příslušným investičním

nastrojum a zároveň vzniká závazek banky převest tyto investiční nástroje zpět na zákazníka při splnění podmínek stanovených

\ dohodě o poskytování linančního zajištění, Banka upozori'iujc. že toto muže mít dusledky v oblasti daní. Zákazník také není

oprávněn po dobu držení investičních nastroju bankou vykonán at žádná práva s nítni spojena a banka není povinna informovat

zakaznika o korporátních nebo obdobných událostech \ e vztahu k tětiito investičním nástrojum.

Na investiční nástroje držené bankou jako finanční zajištění se nev ztahuji pravidla ochrany majetku zákazníka a \ případě

úpadku banky tak muže dojít k tomu. že pohledávka zákazníka na vydání investičních nastroju (nebo odpovídající hodnotyl

nebude uspokojena \ celém rozsahu. Na rozsah uspokojení pak mohou mít dopad i kroky České národní banky jako příslušného

orgánu dle předpisu upravujících ozdravné postupy a řešení krize úv ěrovýeh institucí. Výše ztráty \“ případe úpadku banky muže

být stiížena započtením vzájemných pohledávek na základě ujednání o závěrečném vyrovnánL ktere je uznatelné i \ případě

úpadku a to \ závislosti na výše uvedených předpisech. Pokud batika \ rozporu s dohodou o poskytování finančního zajištění

nepřev ede držené investiční nástroje zpět na zákazníka (ať už z duvodu úpadku či jiného pochybení). muže nastat situace. kdy

\ dusledku toho zákazník nebude schopen dostát svým záv azkum ply noueím zjinýcli obchodu s těmito investičními nástroji.

Pravidla provádění pokynů

Banka vypracovala pravidla a postupy pro provádění pokynu při obchodov ání s investičními nástroji jejichž cílem je

dosažení nejlepších možných výsledku vzhledem k podmínkám na trhu, l'vlczijejich hlavní zasady patři:

. Dusledná kontrola dodržování podrobných postupu pro zpracování pokynu k nákupu nebo prodeji investičních nástroju

\ závislostí na kategorii zákazníka typu distribučního kanálu. t_vpu investičního nástroje a dalších faktorech.

. Pokyny k nákupu nebo prodeji jsou bankou prováděny na regulovaných trzích. \ mnohostranných obchodních sy stemech

nebo mimo tato převodní místa. přičemž volba mezi těmito místy je dána pravidly provádění pokynu nebo je ovlivněna

podmínkami. ktere zákazník pro realizaci pokynu stanoví,

. Výběr převodního místa ovlivňuje hlavně cena a celkově náklady na provedení pokynu. dále rychlost a pravděpodobnost

provedení pokynu (likvidita trhu). případně další okolnosti jako obchodní hodiny trhu. technicke limitace trhu při

zadávání pokynu. standardy vypořádání obchodu. atd.

. V případě akcií banka provadi pokyn na přewdním místě. kde je akcie obchodována. Pokud je obchodována na více

místech. banka provadi pokyn na převodním místě s nejvyšší likviditou. Pokud je akcie obchodována na Burze cenných

papíru Praha banka provádí pokyn zásadně zde. protože se jedná o regulovaný trh s nejvyšší likviditou \ ČR. Pokud je

akcie obchodována na převodním místě. na který banka nema přímý přístup. předává pokyn k provedení tinančnímu

zprostředkovateli. který provádí pokyny na převodním místě s nejvyšší likviditou. Aktuální seznam finančních

zprostředkovatelú. kterým banka předává pokyny. poskytne banka zákazníkovi na vyžádání.

. Pokyny k nákupu nebo prodeji dluhopisu banka obvykle provádí na sv uj vlastni účet. a to i v případě. že je daný dluhopis

přijatý k obchodování na regulovaném trhu. protože likvidita ohledně dluhopisu je na těchto trzích obvykle velmi nízká a

nelze na nich dosáhnout nejlepších podmínek. Cena každého dluhopisu je v takovém případě stanovena bankou podle

aktuální situace na trhu. U některých dluhopisu pokyny k nákupu banka provádí tak. že předmětné dluhopisy koupí od

obchodníka s cennými papíry. který je na trhu prodává. a pokyny k prodeji hanka provádí tak. Že předmětné dluhopisy

proda obchodníkovi s cennými papíry. který je na trhu kupuje.

I V případě fondu kolektivního investovani se kterými se obchoduje na regulovaných trzích (Exchange Traded Funds -

ETF). banka předává pokyny k prov edení Finančnímu zprostředkovateli který provádí pokyny týkající se daneho ETF na

převodním místě s nejvyšší likviditou. Aktuální seznam finančních zprostředkovatelu. kterým banka předává pokyny.

poskytne banka zákazníkovi na požádání.

I V případě dalších investičních nástroju obchodovaných na převodních místech (např. vvarranty. investiční certifikáty.

burzovní deriváty). banka provádí pokyn na převodním místě s nejvyšší likviditou. Pokud je takový investiční nástroj

obchodovali na Burze cenných papíru Praha. banka provádí pokyn zásadně zdet protože se jedná o regulovaný trh

s nejvyšší likv idítou \ ČR. Pokud je obchodov'an na převodním místě. na který batika nemá přímý přístup. předává pokyn

tinančnímu zprostředkovateli. který provádí pokyny na převodním místě s nejvyšší likviditou. Aktuální seznam

tinančních zprostředkovatelú. kterým banka předává pokyny. poskytne banka zákazníkovi na vyžádání.

. V případě investičních nástroju (jiných než cenných papírů kolektivního investování). se kterými se na žádných

převodních místech neobchoduje (např. OTC deriváty). banka provádí pokyn uzavřením obchodu se zákazníkem na svůj

vlastní účet, Cena a další podmínky takov e'ho investičního nástrojejsou stanoveny podle aktuální situace na trhu a bonity

zákazníka.

. Vzhledem ke komplexnosti a proměnlivosti finančních trhu banka nemuže zajistit nejlepši možný výsledek pro každý

jednotlivý pokyn. Cílem pravidel provádění pokynu je dosahovat trvale vysokeho podílu pokynu provedených

s nejlepším možným výsledkem.



0 Pokud žáka/ník zadá bance pol—„_vn s výslovnou podmínkou pro jeho provedení (např. zakaznik urci převodní místo).
banka bude postupovat podle instrukcí zakažníka. Avšak. takova instrukce muže nčkdý zabranit v dosažení nejlepšího

možného výsledku.

. Komplexnost a proměnlivost liiíaiičííích trhu. stejně jako \‘_\’*sk_\1 mimořádných událostí. mohou zpusobit. že se \
odt'ivodnčnýeh případech batika maže výjimečně rozhodnout provest pokýn jiným zpusobem. než jak je uveden \

pravidlech provadeni poký'nu.

Pravidla provadeni poký'nu a jejich efektivitu banka přezkoumává v pravidelných intervalech. & také po každé významné
zmene situace na linančních tržích nebo zmenčjineho faktoru. schopného ovlivnit dosažení nejlepšího možného výsledku pro
zákaznikv.

Obchodování s cennými papíry kolektivního investování

V případe cenných papíru kolektivního investovani. se kterými se neobchoduje na regulovaných trzích. banka provádí
poký ný jen pokud je distributorem daneho cenného papíru V těchto případech banka prov adí pokýný nákupem (upsáním)
nebo prodejem (7pčtný'm odkupem) přímo u emitenta daných cenných papíru. připadne u osobý' pov čřene emitentem.

Při nákupu a prodeji cenných papiru kolektivního investovani není v okamžiku podani pok_vnu znama cena. Konkrétní
podmínký nákupu a prodeje (zejmena stanovení cen)) se řídí podmínkami jednotlivých emitentu. Denní uzávěrka pro
přijímání pokýnu k nákupu nebo prodeji cenných papíru je 13:00 pražského času. Pozdější pokýný jsou proto zpracovaný až.
následující pracovní den. nav íc pokud má emitent denní uzávěrku dřiv e. je nutné počítat s dalším dnem. V případě poký nu k
nákupu a prodeji cenných papíru kolektivního investování emitovaných společností REICO investiční společnost České
spořitelný nebo pokýnu k nákupu a prodeji cenných papíru kolektivního investování emitovaných společností Erste Asset
Management Gmbll (..l-IAM“) a zároveň obhospodařovaný'ch prostřednictvím pobocký [1AM v Ceske republice se denní
uzávěrka ve l3200 neuplatňuje a pokýný jsou zpracov aný \ den jejich přijetí. nebo přijetí platbý. bankou. Při podaní poký'nu
přes internet pomocí službý Sen is 24 banka pokýný žpracuje za podmínek stanovených pro poskýtování této služby

Sdružování pokynů

Banka je oprávněna sdružovat pokýný. tj. provadet pokýný zákazníka nebo obchodý na \ lastní učet společně s pokýný jiných
lakazníku. pokud není pravděpodobné. že sdružení pokýnu bude pro zákazníký. jejichž pokýný mají být sdružený. mene
výhodné. nežjejich samostatne prov edeni. Přesto k tomu muže výjimečně dojít.

Banka stanovila pravidla ro/delcní plnění a zavazku ze sdruženého poký nu. která jsou spravedlivá. dostatecne přesná a vždý
upřednostňují zajem zákazníku před zajmem banký. Jejich součástíje i určení \ lív'u objemu obchodu ajcho cen) na rozdělení
plnění a zavazku ze sdruženého pokýnu ipravidla při jeho dílčím provedení tak. ah) rozdeleni plnění a závazků žádného

zakaznika ncpoškodilo.

Pobídky od třetích stran

Podle existujících smluv s třetími stranami (spravci fondu kolektivního investování) muže banka v souvislosti
s poskytováním investičních služeb od těchto třetích stran obdržet plnění. tzv. pobídký ve formě provizí. Tý'to pobídký slouží
ke zlepšení kvalitý služeb bank) nebo zajišťují kvalitu péče o žákažniký' zdlouhodobeho hlediska. Přijímání takových
pobídek není v rozporu s povinnosti bank) jednat v nejlepším zájmu žákaznika.

Pobidký od spravcu fondu kolektivního investování mají zpravidla podobu poplatku z objemu obhospodařovaneho majetku
ve fondu (jako odmena banký za distribuci techto produktu). Jejich výše v závislosti na druhu fondu je uvedena níže:

 

EAM a REICO Fondv ERSTE—SPARINVEST
 

Akciové fondv
00/0 až 201) Akciové fondv 00, 2) až l. l 7%
 

l,)luhopisovč fondv 0% až 1.20% Dluhopisové fond) 0% až 0.65%
 

()statní fondv 090112 0.84% Ostatní fondv  0% až 0.84%
 

 

L

V případě. že banka v_vužíva k poskýtov'aní investičních služeb investiční z

Fondy třetích stran [ 00.4. až 125%
T

prostředkovatelc nebo vázané zastupce. výplaci
temto osobam provize. Banka poskýtuje také službu investičního poradenství při obhospodařování v_vbraných fondu a za tuto
službu dostává od správ ce příslušného fondu odmenu. Podrobnější informace banka poskýtne na požádání.

l4/l4
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ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

OBECNÁ USTANOVENÍ

Vydání 12/2016

1. Účel, struktura, výklad

(1) Účel. Platnost. Ustanovení obsažená vtomto

dokumentu (dále jen „Obecná ustanovení“) jsou určena

kůpravě finančních transakcí (dále jednotlivě jako

„Transakce“), které jsou předmětem Rámcové smlouvy

oobchodování na finančním trhu (dále jednotlivě jako

„Rámcová smlouva“), uzavřené na základě vzoru

publikovaného Českou bankovní asociací („ČBA“).

Ustanovení Rámcové smlouvy platí v rozsahu, v jakém je

strany začlení do podmínek určité Transakce nebo určitého

typu Transakcí mezi těmito stranami.

(2) Struktura. Rámcová smlouva je tvořena (i)

dohodou stran poskytující základ pro Transakce mezi

těmito příslušnými stranami („Zvláštní ustanovení“ , (ii)

těmito Obecnými ustanoveními, (iii) příslušnými přílohami

(dále jednotlivě jako „Příloha“), které se týkají konkrétních

typů Transakcí („Produktové přílohy“) nebo ostatních

záležitostí, a (iv) doplňky k Produktovým přílohám (dále

jednotlivě jako „Doplněk“). Pokud nebudou dohodnuta

žádná Zvláštní ustanovení, tato Obecná ustanovení (spolu s

příslušnými Přílohami a Doplňky) budou tvořit Rámcovou

smlouvu upravující veškeré Transakce, do jejichž

podmínek byla tato ustanovení začleněna Rámcová

smlouva a podmínky dohodnuté pro všechny Transakce

uzavřené podle Rámcové smlouvy budou dále označovány

jako „Smlouva“. Tato Obecná ustanovení a všechny

Přílohy a Doplňky začleněné dO Rámcové smlouvy na

základě Zvláštních ustanovení jsou nedílnou součástí

Smlouvy, kterou dále tvoří příslušná Zvláštní ustanovení a

podmínky dohodnuté pro všechny Transakce uzavřené

podle Rámcové smlouvy. Ustanovení § 1799, § 1800

austanoveni § 2758 až § 2883 zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Občanský zákoník“) se nepoužijí.

(3) Výklad. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi

jednotlivými částmi Smlouvy, (i) bude mít každá Příloha

nebo Doplněk přednost před Obecnými ustanoveními, (ii)

Zvláštní ustanovení budou mít přednost před Obecnými

ustanoveními a Přílohami nebo Doplňky, a (iii) podmínky

dohodnuté pro konkrétní Transakci budou mít, avšak pouze

ve vztahu k příslušné Transakci, přednost před ostatními

podmínkami Smlouvy. Podmínky dohodnuté pro konkrétní

Transakci proto v uvedeném rozsahu mění a doplňují

Zvláštní ustanovení, přičemž Zvláštní ustanovení mění

a doplňují tato Obecná ustanovení a příslušné Přílohy nebo

Doplňky. Nebude-li stanoveno jinak, veškeré odkazy na

články uvedené v těchto Obecných ustanoveních nebo

v jakékoli Příloze budou znamenat odkazy na články

Obecná ustanoveni
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uvedené v těchto Obecných ustanoveních, respektive

vtakové Příloze. Některé Výrazy používané ve Smlouvě

jsou uvedeny vlndexu definovaných termínů vydaných

ČBA v souvislosti s těmito Obecnými ustanoveními. Není-

li dohodnuto jinak, výraz „úrok“ používaný ve Smlouvě

může podle okolností znamenat jak kladnou, tak i zápornou

peněžní částku, nebo může být roven nule.

(4) Jediná Smlouva. Smlouva tvoří jeden ucelený

závazek. Proto (i) každá strana na sebe bere a plní každou

povinnost podle kterékoliv Transakce s ohledem na

povinnosti, které na sebe bere a má plnit druhá strana podle

všech Transakcí, (ii) nebude-li dohodnuto jinak, nesplnění

povinnosti z kterékoli Transakce kteroukoli ze stran bude

znamenat porušení Smlouvy jako celku a (iii) nebude-Ii

dohodnuto jinak (zejména s výjimkou článku 6(2)(a)(ii)),

zánik povinnosti z kterékoli Transakce jiným způsobem

než splněním, započtením, uplynutím doby, vzdáním se

práva nebo dohodou, bude znamenat zánik povinností ze

všech ostatních Transakcí, a to s právními účinky

uvedenými v článku 6(4).

Strany uzavírají Rámcovou smlouvu a každou Transakci

podle Rámcové smlouvy vycházejíce z těchto zásad, které

považují za zásadní pro hodnocení svých rizik. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé Transakce

mohou být uzavírány nezávisle na sobě.

(5) Změny. Jakékoli změny či doplnění dokumentace

tvořící Rámcovou smlouvu uveřejněné ČBA na webových

stránkách www.czech-ba.cz („Změnová dokumentace“ se

mezi stranami stávající Rámcové smlouvy stanou účinnými

v den, kdy bude ČBA doručeno písemné oznámení

opřistoupení kpříslušné Změnové dokumentaci učiněné

každou ze stran. Takové oznámení O přistoupení bude

obsahovat přesnou identifikaci Změnové dokumentace,

kníž daná strana přistupuje, podpisy oprávněných osob

apřípadné další náležitosti určené ČBA a zveřejněné na

webových stránkách www.czech—ba.cz („Oznámení

opřistoupení“). Oznámení o přistoupení je neodvolatelně.

ČBA vystaví přistupující straně písemné potvrzení

O doručení Oznámení O přistoupení prokazující tuto

skutečnost. Strany se vzájemně informují o skutečnosti, že

učinily Oznámení O přistoupení, přičemž si za tímto

účelem mohou vyměnit bud' kopie příslušných Oznámení

opřistoupení spolu sdokladem () jejich doručení ČBA,

nebo kopie potvrzení O doručení Oznámení 0 přistoupení

vystavené ČBA. Učinky přistoupení k příslušné Změnové

dokumentaci však mezi stranami nastávají vždy vden

doručení Oznámení o přistoupení ČBA poslední ze stran,

přičemž mezi stranami je takové přistoupení účinné vždy

 



jen vtakovém rozsahu, vněmž se vymezení Změnové

dokumentace vpříslušných Oznámeních o přistoupení

jednotlivých stran shodují. Ustanovení tohoto článku 1(5)

nevylučuje právo stran dohodnout mezi sebou jakoukoli

změnu Smlouvy v souladu s rozhodným právem.

2. Transakce

(1) Farma. Transakce může být uzavřena vústní

formě nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných

komunikačních prostředků. Strany berou na vědomí, že
uzavření Smlouvy musí být možné doložit písemně nebo
jiným záznamem, který umožňuje reprodukci v nezměněné
podobě, aby se jednalo o smluvní ujednání o závěrečném

vyrovnání. Strany dále berou na vědomí, že sjednání
finančního zajištění nevyžaduje písemnou ani jinou
zvláštní formu, avšak skutečnost, že došlo ke vzniku
finančního zajištění, musí být možné doložit písemně,

jinak se nejedná o finanční zajištění. Písemná forma je
přitom zachována, je—li vznik finančního zajištění zachycen
záznamem, který vznik finančního zajištění dokládá

a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě, a to zejména
záznamem velektronickém systému strany určené ve
Zvláštních ustanoveních nebo v elektronickém systému
provozovaném třetí osobou určeném ve Zvláštních
ustanoveních; písemná smlouva se nevyžaduje.

(2) Konfirmace.

(a) Obecně. Poté, co se strany dohodnou na určité
Transakci, každá strana neprodleně doručí druhé straně
potvrzení („Konfirmace“) takové Transakce způsobem
uvedeným v článku 8 nebo jiným způsobem, který si
strany přejí, aby byl účinný pro účely potvrzení nebo
doložení této Transakce, což v každém případě bude pro
všechny účely dostatečné pro doložení závazné části této
Smlouvy. Strany se mohou dohodnout, že Konfirmaci
vystaví pouze jedna z nich s tím, že druhá strana tuto
Koníinnaci potvrdí. Konfimiace potvrzuje podmínky
Transakce sjednané nebo změněné způsobem stanoveným
touto Smlouvou, přičemž sjednané podmínky Transakce
dále podrobněji upřesňuje a doplňuje mimo jiné o některé
pojmy uvedené v Konňrmaci. Konfirmace potvrzená
druhou stranou nebo Konfirmace, která je považována za
potvrzenou druhou stranou, je potvrzením o uzavření či
změně Transakce, ačkoliv si strany při sjednávání
Transakce nesdělily veškeré podmínky specifikující
Transakci, které jsou uvedeny výhradně v Konftrmaci.
Vpřípadě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami
sjednanýmj při uzavření či změně Transakce, Konfirmaci
aRámcovou smlouvou mají přednost takto sjednané

podmínky Transakce před Konfirmací a Rámcovou
smlouvou, přičemž Koníirmace má přednost před
Rámcovou smlouvou, Nevystavení nebo nedoručení jedné
nebo obou Konfirmací, nepotvrzení vystavené Konňrmace
druhou stranou, nebo vystavení a potvrzení Koníirmace,
která je nesprávná, nebude a nemůže mít vliv na platnost
ani na obsah Transakce. Ustanovení §l757 Občanského

Zákoníku se nepoužije.

(b) Včasna' konármace. Strany vynaloží veškeré
přiměřené úsilí v dobré víře a obchodně přiměřeným
způsobem, aby zajistily, že každá Transakce bude
potvrzena k Termínu včasné Konfirmace. Ve vztahu ke
každé Příslušné potvrzované transakci:

(i) Dokumentující strana doručí Obdržívší straně
Konfirmaci, co nejdříve to bude možné a nejpozději
k Termínu doručení Kontirmace; a

uvedeném v bodě (a) výše
(ii) po doručení
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Obdržívší strana s vynaložením veškerého přiměřeného
úsilí v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem buď
Konf'mnaci potvrdí, nebo Dokumentující straně doručí
Oznámení 0 nepotvrzení, co nejdříve to bude možné
a nejpozději k Termínu včasné Konfirmace.

Pokud Obdržívší strana doručí Dokumentující straně
Oznámení o nepotvrzení k Termínu včasné Konfirmace,
Strana A a Strana B vynaloží veškeré přiměřené úsilí
v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem, aby se
pokusily co nejdříve neshodu vyřešit a Příslušnou
potvrzovanou transakcí potvrdit. Ve vztahu ke každé
Příslušné transakci DAC, pokud Dokumentující strana
zašle Obdržívší straně Koníirmaci k Termínu doručení
Konfirmace a Obdržívší strana Koníirmaci nepotvrdi
nebo Dokumentující straně nezašle Oznámení
o nepotvrzení k Termínu včasné Konfirmace, budou se
podmínky Konfmnace považovat za odsouhlasene'
aKoníirmaee se bude považovat za potvrzenou
Obdržívší stranou k Termínu včasné Koníirmace s tím,
že nepotvrzení Koníirmace Obdržívší stranou
Dokumentující straně nebo nezaslání Oznámení
onepotvrzení Obdržívší stranou Dokumentující straně
kTermínu včasné Konfumace nezbavuje Obda'ivší
stranu povinnosti doručit Dokumentující straně
potvrzenou Konflrmaci podle tohoto článku 2(2).

(c) Detmice. Pro účely článku 2(2)(b):

„Datum obchodu“ znamená datum uzavření Transakce.

„Den začátku včasného potvrzování“ znamená dvacátý
den po zveřejnění článku 12 kapitoly VIII Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013.

„Dokumentující strana“ znamená Strana uvedená jako

Dokumentující strana ve Zvláštních ustanoveních.

stranu, která není
„Obdržívší strana“ znamená

Dokumentující strana.

„ohledně níž byl proveden clearing“ ve vztahu k určité
Transakci znamená, že tato transakce byla postoupena
(včetně případů, kdy se postupují údaje o této Transakci)

Ústřední protistraně pro clear-ing v příslušné Službě
Ústřední protistrany a že tato Ústřední protistrana se stala
stranou výsledné nebo případně souvztažné transakce
podle Souboru pravidel této Ústřední protistrany.

„Oznámení o nepotvrzení“ ve vztahu ke Konflrmaci

poskytnuté Dokumentující stranou znamená písemné
oznámení zaslané Obdržívší stranou Dokumentující

straně o tom, že podmínky této Konfirrnace přesně
neodrážejí podmínky Transakce, které podmínky jsou
nepřesné a jak by tyto podmínky podle názoru Obdn'ivší

strany měly znít.

„potvrdít“ ve vztahu ke Konfirmaci zaslané
Dokumentující stranou Obdržívší straně znamená
písemné potvrzení (podpisem stejnopísu Koníirmace či
jinak) nebo elektronické potvrzení zaslané Obdržívší
stranou Dokumentující straně o tom, že podmínky této
Koníirmace odrážejí podmínky Příslušné potvrzované

transakce, a „potvrzena“ bude vykládáno obdobně.

„Příslušná potvrzovaná transakce“ znamená transakci,

ohledně níž nebyl proveden clearing, a která byla
zaúčtována v Den začátku včasného potvrzování či po
něm.



V _/

„Příslušná transakce DAC“ znamená jakoukoli

Příslušnou potvrzovanou transakci, která byla uzavřena

na základě implicitního souhlasu Obdrživší strany

sKonfírmací,

„Služba Ústřední protistrany“ ve vztahu k určité Ústřední

protistraně znamená službu clearingu OTC derivátů

nabízenou touto Ustřední protistranou.

„Soubor pravidel“ ve vztahu ke Službě Ústřední

protistrany znamená příslušná pravidla, podmínky,

postupy, předpisy, standardní podmínky, smlouvy

očlenství, přílohy 0 kolaterálu, oznámení a směrnice

nebo jiné takové dokumenty přijaté příslušnou Ústřední

protistranou, v platném znění.

„Termín doručení Konfirmace“ znmnená (i) 16:00 hodin

v Místní obchodní den před Termínem včasné

Konfirmace; nebo (ii) pokud Termín včasné Konfirmace

nastane po dni, který je druhý Místní obchodní den po

Dam obchodu, 16:00 hodin v druhý Místní obchodní den

bezprostředně předcházející Termínu včasné Konfirmace.

Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy,

„Místní obchodní den“ pro tyto účely znamená den, ve

který obchodní banky a devizové trhy jsou obvykle

otevřeny pro vypořádání plateb ve městě, ve kterém je

umístěna pobočka, prostřednictvím které Obdrživší strana

jedná pro účely Příslušné potvrzované transakce.

„Termín včasné Konfmnace“ znamená konec posledního

dne, do kterého tato Příslušná potvrzovaná transakce

musí být potvrzena v souladu s článkem 12 kapitoly VIII

Nařízení Komise v přenesené pravomocí (EU)

č. 149/2013.

„Ústřední protistrana“ znamená ústřední protistranu

oprávněnou podle článku 14 EMIR nebo uznávanou podle

článku 25 EMIR.

(3) Oznamovací got/innosti.

(a) Ve vztahu ke každé Transakci, na kterou se vztahuje

povinnost oznamovat údaje o uzavřených, změněných

nebo ukončených derivátových smlouvách právnické

osobě registrované jako registr obchodních údajů

v souladu s článkem 55 Nařízení Evropského parlamentu

aRady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních

protistranách a registrech obchodních údajů („EMIR“)

nebo uznané jako registr obchodních údajů v souladu

sčlánkem 77 EMIR („Registr obchodních údajů“) nebo

Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy zřízenému

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

6. 1095/2010 (,,ESMA“) vsouladu sčlánkem 9 EMIR

(„Oznamovací povinnost“) (pro účely tohoto článku 2(3)

a části 6(i) Zvláštních ustanovení „Příslušná transakce“), se

strany dohodly na tom, že budou jednat v dobré víře, aby si

odsouhlasily informace uvedené v Tabulce 2 (Společné

ůdaje) (i) pří1ohy Nařízení Komise v přenesené pravomoci

(EU) č. 148/2013, a (ii) přílohy Prováděcího nařízení

Komise (EU) č. 1247/2012 („Přílohy o oznarnování“)

(„Společné ůdaje“) před tím, než budou oznámeny

Příslušnému registru obchodních údajů (jak je definován

v článku 6(i) Zvláštních ustanovení).

(b) Pokud ve vztahu k jakékoli Příslušné transakci bude

pouze jedna strana („Oznamující strana“) souhlasit s, tím,

že bude oznamovat informace uvedené v Tabulce l (Udaje

o protistraně) Příloh o oznamování („Udaje o smluvní

straně“) ve vztahu k oběma stranám a/nebo Společné
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údaje, druhá strana („Neoznamující strana“):

(i) souhlasí s tím, že Oznamující straně včas

poskytne infomace nezbytné pro to, aby Oznamující

strana mohla splnit svou povinnost podle části 6(i)

Zvláštních ustanovení; a

(ii) prohlašuje Oznamující straně, že informace,

které poskytne podle článku 2(3)(b)(i) výše, jsou v době

poskytnutí ve všech podstatných ohledech pravdivé, přesné

aúplné.

(c) Pokud jakákoli strana v informacích dříve

poskytnutých druhé straně zjistí chybu, která je podstatná

pro Oznamovací povinnost, tato strana to druhé straně

oznámí, co nejdříve to bude možné, a obě strany na

nápravu této chyby vynaloží veškeré přiměřené úsilí

v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem.

Veškeré informace poskytnuté Registru obchodních údajů

nebo Příslušnému registru obchodních údajů (jak je

definován včásti 6(i) Zvláštních ustanovení pro účely

splnění Oznamovací povinnosti) se poskytují, aniž by to

mělo vliv na jakýkoli současný či budoucí spor mezi

stranami ve vztahu k poskytnutým informacím.

3. * Platby, dodání a příslušné definice

(]) Datum místo, zgůsob. Každá strana provede své

platby a dodání v čase, k datu, na místě a na účet, který

bude dohodnut pro příslušnou Transakci, a to způsobem

obvyklým pro platby nebo dodání takového druhu. Každá

platba bude provedena v měně dohodnuté pro příslušnou

Transakci („Smluvní měna“), a to bez nákladů

avpeněžních prostředcích, které jsou volně disponibilní

v den splatností. Každá strana může změnit svůj účet pro

přijem platby či dodání na základě oznámení doručeného

druhé straně alespoň deset (10) Obchodních dnů před

plánovaným dnem příslušné platby či dodání, avšak

svýjimkou případu, kdy druhá strana vznese důvodné

námitky proti takové změně na základě včasného

oznámení.

(2) Převod vlastnického práva. Zpětný převod

Finančních nástrojů.

(a) Převod vlastnického gráva. Nebude-li dohodnuto

jinak, jakékoli dodání nebo převod cenných papírů nebo

zaknihovaných cenných papírů („Cenné papiry“) či jiných

investičních a finančních nástrojů (cenné papíry a jiné

investiční a finanční nástroje dále společně jako „Finanční

nástroje“) nebo jiného majetku (který vpřípadě

Derivátových transakcí zahrnuje jakákoli další podkladová

aktiva u takových Transakcí), uskutečněný jednou stranou

ve prospěch druhé strany podle Smlouvy, bude zakládat

převod neomezeného vlastnického práva k takovým

Finančním nástrojům a/nebo majetku na druhou stranu,

anebo, pokud to bude obvyklé vmístě dodání, převod

právního titulu (např. spoluvlastnického práva

kFinančnímu nástroji nebo jiné formy ekonomického

vlastnictví, která je ňmkčním ekvivalentem takového

vlastnického práva, včetně, a to ve všech případech,

neomezeného práva nakládat s takovými Finančními

nástroji a/nebo majetkem), a nikoliv zřízení nároku

na uspokojení zajištěných věřitelů; použití termínů

„finanční kolaterál“, „finanční zajištění“ nebo „náhrada“

(„substituce“) nebude vykládáno jako dohoda o opaku.

Převodce Finančních nástrojů a/nebo majetku (i) si v této

souvislosti neponechá vlastnické právo ani zajišťovací

nárok ktěmto Finančním nástrojům a/nebo majetku, ani

právo s takovými Finančními nástroji a/nebo majetkem

nakládat a (ii) vyhotoví veškeré dokumenty, které budou

rozumně vyžadovány k uskutečnění takového úplného

převodu.



(b) Zpětný převod rovnocenných Finančních

nástroiů. Povinnost vrátit nebo převést zpět kterékoli

Finanční nástroje znamená povinnost převést Finanční

nástroje rovnocenné příslušným Finančním nástrojům.

Rovnocennýrni Fínančními nástroji jsou Finanční nástroje

stejného druhu vydané stejnou osobou ve stejné měně, ve

stejné emisi nebo třídě, ve stejné formě a stejné podobě

(mohou-li mít rozdílnou formu a/nebo podobu), ze kterých

vznikají stejná práva a mají stejnou jmenovitou hodnotu,

mají-li jmenovitou hodnotu. Jestliže všechny takové

Finanční nástroje byly splaceny, byla změněna jejich

jmenovitá hodnota, byly vzaty z oběhu, byly vyměněny,

zkonvertovány, rozděleny, konsolidovány nebo došlo

kvýskytu jakékoli podobné události postihující Finanční

nástroje, Rovnocenné Finanční nástroje znamenají

množství Finančních nástrojů, peněžních prostředků

a jiných aktiv (dále společně jako „Náhradní aktiva“)

přijatých ve vztahu k příslušným Finančním nástrojům

v důsledku takové události (a to s tím, že pokud musela být

zaplacena nějaká částka za účelem obdiženi takových

Náhradních aktív, bude povinnost k jejich převodu

podmíněna navrácením takové částky nabyvatelem

převodci).

(3) Podmínky plnění. Plnění každé povinnosti

příslušné strany provést platbu či dodání je podmíněno

následujícími skutečnostmi:

(i) nenastal ani neprobíhá žádný Případ porušení nebo

událost, která by se mohla uplynutím času nebo

uskutečněním oznámení (nebo kombinací obojího)

stát Případem porušení ve vztahu ke druhé smluvní

straně, a

u příslušné Transakce nebylo podáno oznámení

o odstoupení z důvodu Změny okolností.

(ii)

(4) Platební započtení. Není-li dohodnuto jinak,

pokud by v kterýkoli den byly strany jinak povinny provést

ze stejné Transakce platby ve stejné měně, vzájemné

peněžní dluhy smluvních stran budou automaticky

vzájemně započteny a strana dlužící větší částku uhradí

druhé straně rozdíl mezi takovými částkami. Strany se

mohou dohodnout, že tato zásada bude platit pro dvě nebo

více Transakcí nebo pro jeden nebo více typů Transakcí

anebo že bude platit i pro vzájemné závazky k dodání

zastupitelných věci nebo majetku. Pokud může být jedna

měna vyjádřena vrůzných měnových jednotkách (např.

v jednotce euro a národních měnových jednotkách podle

zásad upravujících přechod kEvropské hospodářské

aměnové unii), zásada stanovená vprvní větě tohoto

odstavce bude platit pouze tehdy, pokud mají být obě

platby provedeny ve stejné měnové jednotce.

(5) Pozdní platba. Pokud kterákoli strana neprovede

platbu v rámci Transakce ve prospěch druhé strany

v termínu splatnosti (a to, pro vyloučení pochybností, aniž

by byla oprávněna zadržet takovou platbu), začnou na

takové dlužné částce nabíhat úroky zprodlení splatné na

požádání (a to před i po případném soudním rozhodnutí)

při Sazbě úroku zprodlení vypočtené na období ode dne

splatnosti (včetně) do dne obdržení takové platby (vyjma).

„Sazba úroku z prodlení“ znamená nejvyšší z následujících

sazeb:

(a) Mezibankovní úrokovou sazbu; nebo

(b) prokazatelné náklady vynaložené druhou stranou na

získání příslušné částky, v obou případech (a) i (b) plus

úroková přirážka, která může být dohodnuta ve Zvláštních

ustanoveních; nebo
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(c) 0%.

„Mezíbankovní úroková sazba“ znamená úrokovou sazbu

nabízenou (offer) předními bankami pro vklady se

splatností následující pracovní den po dni nabídky obchodu

(overnight) v místě provedení platby a v měně dlužné

částky, a to za každý den prodlení (pokud je dlužná částka

v euro, uplatňuje se sazba Euro Overnight Index Average

Rate („EONIA“) vypočtená Evropskou centrální bankou;

pokud je dlužná částka v českých korunách, uplatňuje se

sazba Czech Overnight Index Average („CZEONIA“)

vypočtená a zveřejněná Českou národní bankou).

(6) Konvence Obchodního dne. Pokud jakékoli

platební datum nebo jakékoli rozhodné datum nebo datum

pro ocenění, datum vzniku či ukončení nebo jakékoli

datum uplatnění, na kterém se strany dohodly a které má

být Obchodním dnem, není Obchodním dnem, rozumí se,

že provedení plateb, dodání, rozhodnutí nebo ocenění,

nebo datum vzniku, ukončení nebo uplatnění připadne,

podle toho, jak bude u příslušné Transakce zvoleno, buď

na

 

(a) bezprostředně předcházející Obchodní den

(„Přcdcházející den“); nebo

(b) bezprostředně následující Obchodní den („Následující

den“); nebo

(c) bezprostředně následující Obchodní den, pokud však

takový den nespadá do dalšího kalendářního měsíce —

vtakovém případě příslušná platba, dodání, rozhodnutí

nebo ocenění bude uskutečněno, popřípadě příslušné

datum vzniku, ukončení nebo uplatnění připadne na

bezprostředně předcházející Obchodní den

(„Modiňkovaný následující den“ nebo „Modifikovaný

den“)

s tím, že při neučínění takového rozhodnutí bude platit bod

(b) s výjimkou data pro ocenění, kdy bude platit bod (a).

(7) Deúnice Obchodního dne.

(a) „Obchodní den“ znamená, pokud se jedná o platbu

nebo dodání, den (kromě soboty a neděle), kdy mají

komerční banky v Praze otevřeno pro běžné obchodování

azároveň:

(i) jedná-li se () platbu v českých korunách, den, ve který

jsou všechny příslušné části systému České národní

banky CERTIS funkční do té míry, že platba může

být provedena;

jedná-li se o platbu v euro, den, ve který jsou všechny

příslušné části systému TARGET funkční do té míry,

že taková platba může být provedena;

(ii)

(iii) jedná—li se o platby vjakékoli jiné měně, den, kdy

mají komerční banky otevřeno pro obchodování

(včetně plateb vdané měně, devizow'lch transakcí

a vkladů v cizí měně) v místě(ech) dohodnutém(ých)

pro příslušnou Transakci nebo, není-li takové místo

dohodnuto, v místě. kde se nachází příslušný účet,

a pokud je odlišné, pak vhlavním finančním centru

měny příslušné platby, pokud takové centrum

existuje;

(iv) jedná-li se o dodání Finančních nástrojů,

(A) v případě, kdy má být Transakce vypořádána

prostřednictvím vypořádaeího systému pro cenné

papíry, zaknihované cenné papíry či jiné obdobné

cenné papíry vedené v evidenci, den, ve který je

takový vypořádací systém v provozu v místě dodání

Finančních nástrojů; a

 



(B) pokud má být Transakce vypořádána jinak než

způsobem uvedeným v bodě (A), den, kdy mají

komerční banky otevřeno pro běžné obchodování

v místě dodání Finančních nástrojů;

(v) jedná—li se 0 dodání jakéhokoli jiného majetku kromě

Finančních nástrojů, den, který je pracovním dnem

komerčních bank v místě dodání příslušného majetku

nebo jakýkoli jiný den, na kterém se strany

dohodnou v Konfírmací daných Transakcí nebo

jinak;

(b) „Obchodní den“ znamená, pokud se jedná o ocenění,

den (kromě soboty a neděle), ve který může být rozumně

provedeno aktuální ocenění na základě dohodnutých

cenových zdrojů;

(c) „Obchodní den“ znamená, pokud se jedná o jakékoli

oznámení či jiné sdělení, den (kromě soboty a neděle),jenž

je pracovním dnem komerčních bank ve městě uvedeném

v adrese, kterou poskytne příjemce podle článku 8(1).

(8) Tržní hodnota. „Tržní hodnota“ znamená

vpřípadě Finančních nástrojů vkteroukoli dobu

a v kterýkoli den,

(a) cenu takových Finančních nástrojů v té době

stanovenou a získanou prostřednictvím obecně uznávaného

zdroje dohodnutého mezi stranami; nebo

(b) pokud se strany nedohodnou nebo cena není stanovena

a

(i) pokud jsou Finanční nástroje přijaty k obchodování

na regulovaném trhu a obchodování snimi není

pozastaveno, jejich poslední cenu vyhlášenou na

takovém regulovaném trhu; a

(ii) pokud nejsou Finanční nástroje přijaty k obchodování

na regulovaném trhu, ale mají v takový den na

hlavním obchodním trhu cenu vyhlášenou centrální

bankou nebo příslušným oprávněným subjektem,

cenu takto naposledy zveřejněnou; a

(iii) v jakémkoli jiném případě, průměr kupních

a prodejních cen těchto Finančních nástrojů v danou

dobu a den, stanovených dvěma hlavními účastníky

trhu vyjma smluvních stran;

v obou případech uvedených v bodě (a) a (b) s připočtením

veškerých nezaplacených úroků (jde-li o kladné částky),

asodečtením absolutních hodnot takových úroků (jde-li

o záporné částky), (pokud tyto částky již nejsou zahrnuty

vtakové ceně) ztěchto Finančních nástrojů ktakovému

dni.

4. Daně

(]) Srážková daň. Pokud strana je nebo bude

povinna provést odpočet nebo srážku daně nebo jiných

poplatků zplatby, která má být provedena, zaplatí druhé

straně takové dodatečné částky, aby bylo zajištěno, že

druhá strana obdrží celou částku, na kterou by jí vznikl

nárok vdobě takové platby, kdyby takový odpočet či

srážka nebyla vyžadována. Toto však neplatí vpřípadě,

kdy je příslušná daň nebo poplatek uložen(a)

(a) jurisdikcí nebo jménem či na účet jurisdikce (nebo

daňovým úřadem jurisdikce nebo se sídlem v jurisdikcí),

ve které má příjemce platby svou Provozovnu (nebo místo

bydliště, pokud je příjemce fyzickou osobou);

(b) na základě (přímé či nepřímé) povinnosti uložené

mezinárodní smlouvou, jíž je taková jurisdikce stranou,

nebo předpisem či směrnicí implementovanou podle

takové mezinárodní smlouvy;
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((=) z důvodu nesplnění povinnosti příjemce podle článku

l()(4)(b); nebo

(d) jako srážková daň uvalená na platby neamerickým

protistranám podle zákona Spojených států o dodržování

daňových předpisů ve vztahu k účtům v zahraničí

(„FATCA“), tedy jako jakákoli federální srážková daň

USA uvalená nebo vybraná podle § 1471 až § 1474

Daňového zákoníku USA z roku 1986, v platném znění

(„Zákoník“), jakýchkoli stávajících nebo budoucích

předpisů nebo jejich oficiálního výkladu, jakékoli dohody

uzavřené podle § 1471 odst. b) Zákoníku nebo jakýchkoli

fiskálních nebo regulatomích právních předpisů, pravidel

nebo praxe přijatých na základě jakékoli mezivládní

dohody uzavřené v souvislosti s provedením těchto

paragrafů Zákoníku („Srážková daň FATCA“). Pro

vyloučení pochybností, Srážková daň FATCA je daň, jejíž

odečet nebo srážka je požadována příslušným zákonem.

(2) Správní poplatky. S výhradou článku lO(2) je

každá strana povinna zaplatit kolkovne', správní poplatky či

jinou podobnou daň nebo poplatek, který je splatný ve

vztahu ke Smlouvě („Správní poplatek“) a který byl uložen

straně v jurisdikci, kde má tato strana svou Provozovnu

nebo místo bydliště, přičemž taková strana odškodní

druhou stranu za jakýkoli Správní poplatek, který je

v takové jurisdikci splatný, a který byl druhé straně uložen,

pokud však Provozovna (nebo místo bydliště, pokud je

druhá strana fyzickou osobou) druhé strany není v téže

jurisdikci.

5. Prohlášení

(1) Prohlášení. Každá strana prohlašuje druhé straně

ke dni uzavření Rámcové smlouvy a ke dni uzavření každé

Transakce, že:

(a) Status. Platné existuje v souladu s příslušným

právním řádem, podle kterého je založena či podle kterého

vznikla;

(b) Jednání společnosti. Je řádně oprávněna

kpodpisu a doručení Smlouvy a k plnění zní

vyplývajících povinností;

(c) Soulad uzavření Smlouvy s právními předpisy.

Uzavření ani plnění Smlouvy neporušuje a není v rozporu

sjakýmkoli právním předpisem nebo jakýmkoli správním

či soudním rozhodnutími, které se na ni vztahuje, nebo

s jakýmkoli ustanovením jejích zakladatelských

dokumentů a stanov;

(d) Souhlasy. Veškeré správní či jiné souhlasy, které

má příslušná strana vzhledem ke Smlouvě získat, byly

příslušnou stranou získány a jsou platné a účinné v plném

rozsahu;

(e) Závaznost Smlouvy. Její povinnosti vyplývající ze

Smlouvy jsou platné, účinné a vymahatelné;

(f) Neexistence některých případů. Dle jejího vědomi

nenastal ani netrvá Žádný Případ porušení ani případ, který

by se mohl uplynutím času nebo na základě uskutečnění

oznámení (či kombinací obého) stát Případem porušení,

ani ve vztahu k ní nenastala a netrvá žádná Změna

okolností;

(g) Neexistence soudních řízení. U žádného soudu,

rozhodčího tribunálu, orgánu státní správy nebo jiného

orgánu se nekoná, a pokud je jí známo ani nehrozí, žádná

žaloba, spor nebo řízení, které může ovlivnit platnost,

účinnost, závaznost nebo vymahatelnost Smlouvy nebo

schopnost strany plnit své povinnosti vyplývající ze

Smlouvy;

 



(h) Nesgolehnuti se. Má veškeré znalosti a zkušenosti

nezbytné k posouzení výhod a rizik jednotlivých Transakcí

a nespoléhá se v tomto ohledu na druhou stranu;

(i) Finanční kolatera'l. Má plný právní titul

kFinančním nástrojům a peněžním prostředkům

převedeným druhé straně jako finanční kolaterál podle

Smlouvy a že takové Finanční nástroje a peněžní

prostředky nejsou zatíženy žádným zástavním právem,

zajišťovacím právem nebo nárokem či jiným právem, které

by mohlo ovlivnit právo druhé strany volně nakládat

s těmito Finančními nástroji a peněžními prostředky.

(2) Použití ustanovení na ručitele. Prohlášení dle

odstavce 1 (a) až (i) se bude přiměřeně vztahovat i na

Ručitele a Záruku,

„Záruka“ je smlouva či jiný dokument uvedený ve

Zvláštníeh ustanoveních nebo v Konfirmaci nebo jiný

zajišťovací dokument, na základě kterého jedna ze stran

této Smlouvy či Ručitel poskytla ručení, záruku nebo jinou

jistotu čí kreditní podporu nebo jinak zajišťuje tamtéž

definované dluhy jedné ze stran této Smlouvy z Transakcí

sjednaných na základě této Smlouvy či vzniklé v

souvislosti s nimi.

„Ručitel“ je třetí strana uvedená ve Zvláštníeh

ustanoveních nebo v Konfirmaci nebo třetí strana v

takovýchto dokumentech neuvedená, která zajišťuje dluhy

jedné ze stran této Smlouvy vůči druhé straně této

Smlouvy dle Záruky.

(3) Prohlášení nefinanční strany.

(a) Prohlášení netrnančni strany. Každá Prohlašujíci

strana prohlašuje druhé straně ke každému dni a ke

každému okamžiku, kdy uzavře Transakci (přičemž toto

prohlášení bude, svýhradou článku 5(3)(b) níže,

považováno za zopakované Prohlašující stranou vždy,

dokud tato transakce nebude vypořádaná), že:

(i) je (A) nefinanční smluvní strana (jak je tento

termín definován vEMlR), nebo (B) subjekt usazený

mimo Evropskou unii, který, pokud je jí po řádném

zvážení jejiho postavení známo, by byl nefinanční smluvní

strana (jak je tento termín definován v EMIR), pokud by

byl usazen v Evropské unii; a

(ii) nevztahuje se na ni povinnost clearingu podle

EMIR (nebo, ve vztahu k subjektu dle článku 5(3)(a)(i)(B)

výše, by se na něj nevztahovala povinnost clearingu,

pokud by byl usazen varopské unii) ve vztahu k této

Transakci. Pro účely tohoto článku 5(3)(a)(ii) tohoto

prohlášení se má za to, že Transakce je druhu, () kterém

bylo prohlášeno, že se na něj vztahuje povinnost clearingu

vsouladu sčlánkem 5 EMIR, a na který se vztahuje

povinnost clearingu vsouladu sčlánkem 4 EMIR (bez

ohledu na to, jestli tomu tak ve skutečnosti je), a že nebude

brán zřetel na přechodná ustanovení EMIR.

(b) Postavení a změna Qostavení.

(i) Od (a včetně) okamžiku, kdy dříve nastane jedna

z těchto dvou skutečností:

(A) Prohlašující strana bude ve Zvláštníeh

ustanoveních označena jako Nadprahová nefinanční

strana; a

(B) Prohlašující strana druhé straně platně doručila

Oznámení o clearingovém postavení,

potom až do (ale vyjma) okamžiku, kdy Prohlašující

strana druhé straně platně doručí Oznámení

o neclearingove'm postavení, se článek 5(3)(a)(ii)
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Prohlášení nefinanční strany nepoužije a nebude tvořit

součást Prohlášení nefinanční strany ohledně te' strany,

která ve Zvláštníeh ustanoveních byla označena jako

Nadprahová nefinanční strana nebo která platně

doručila Oznámení o clearingovém postavení .

(ii) Od (a včetně) okamžiku, kdy Nadprahová

nefinanční strana dmhé straně platně doručí Oznámení o

neclearingovém postavení, se článek 5(3)(a)(ii) Prohlášení

nefinanční strany použije a bude tvořit součást Prohlášení

nefinanční strany ohledně té smluvní strany, která platně

doručila toto Oznámení o neclearingovém postavení.

(iii) Od (a včetně) okamžiku, kdy Prohlašující strana

druhé straně platně doručí Oznámení o neprohlášení, se

článek 5(3)(a)(i) &, pokud jeho použití již nebylo

vyloučeno, článek 5(3)(a)(ií) Prohlášení nefinanční strany

nepoužijí a nebudou tvořit součást Prohlášení nefinanční

strany ohledně té strany. která platně doručila toto

Oznámení o neprohlášení.

(iv) Od (a včetně) okamžiku, kdy Neprohlašující

strana druhé straně platně doručila Oznámení o prohlášení

nefinanční strany, se články 5(3)(a)(i) a 5(3)(a)(ii)

Prohlášení nefinanční strany použijí ve vztahu ke straně,

která platně doručila toto Oznámení o prohlášení

nefinanční strany.

(v) Od (a včetně) okamžiku, kdy Neprohlašující

strana druhé straně platně doručí Oznámení o prohlášení

nadprahové nefinanční strany, se článek 5(3)(a)(i)

Prohlášení nefinanční strany použije, ale článek 5(3)(a)(ií)

Prohlášení nefinanční strany se nepoužije anebude tvořit

součást Prohlášení nefinanční strany, a to vždy ohledně te'

strany, která platně doručila toto Oznámení o prohlášení

nadprahové nefinanční strany.

(c) Porušení Prohlášení nefinanční strany.

(i) Pokud se ukáže, že prohlášení včlánku

5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany bylo vokamžiku

učinění (nebo vokamžiku, kdy se mělo za to, že je

opakováno) v jakémkoli podstatném ohledu nesprávné

nebo zavádějící, strany vynaloží veškeré přiměřené úsilí

abudou jednat vdobré víře a obchodně přiměřeným

způsobem, aby:

(A) pokud ve vztahu k žádné Příslušné transakci

podléhající clearíngu nenastal Termín pro clearing

Příslušné transakce, (I) odsouhlasily, provedly

auplamily změny nebo úpravy podmínek této

Příslušné transakce podléhající clearingu a/nebo

případně učinily jiné kroky pro zajištění toho, aby ve

vztahu k této Příslušné transakci podléhající clearingu

byl proveden clearing do Terminu pro clearing, včetně

změn, úprav a/nebo případně kroků pro zajištění

zaplacení Částky vyrovnávací platby podle článku

5(3)(c)(i)(A)(II); a (II) odsouhlasily případnou Částku

vyrovnávací platby, která má být zaplacena mezi

stranami, a den, kdy tato Částka vyrovnávací platby má

být zaplacena; a

(B) (I) odsouhlasily, provedly a uplatnily změny nebo

úpravy podmínek jakékoli Příslušné transakce

nepodléhající elearíngu nebo souvisejících postupů

a/nebo učinily kroky pro zajištění toho, aby byly

dodrženy příslušné Techniky zmírňování rizika ve

vztahu ke každé této Příslušné transakci nepodléhající

clearingu a Termín zmírňování rizika Příslušné

transakce, včetně změn, úprav aJnebo případných

kroků pro zajištění zaplacení Částky vyrovnávací

platby zmírňování rizika podle článku 5(3)(c)(i)(B)(II);

 



a (II) odsouhlasily případnou Částku vyrovnávací

platby zmírňování rizika, která má být vyplacena mezi

stranami, a den, kdy tato Částka vyrovnávací platby

zmírňování rizika má být zaplacena.

(ii) Pokud:

(A) svýhradou článku 5(3)(c)(vi) ohledně jakékoli

Příslušné transakce podléhající clearingu nebude

proveden clearing do Termínu pro clearing (mimo jiné

včetně jako důsledek toho, že Termín pro clearing

nastane před dnem, kdy si obě strany budou vědomy

toho, že Prohlášení nefinanční strany ve vztahu k této

Příslušné transakci podléhající clearingu bylo

v jakémkoli podstatném ohledu nesprávné nebo

zavádějící); nebo

(B) ve vztahu k jakékoli Příslušné transakci

nepodléhající clearingu nebudou dodrženy Techniky

zmírňování rizika do Termínu zmírňování rizika,

bude to znamenat Změnu okolností, ve vztahu ke které

(l) tyto Příslušné transakce budou jediné Transakce,

kterých se tato změna dotkne; a (ll) každá ze stran

bude mít právo od těchto Příslušných transakcí

odstoupit.

(iii) Pro účely stanovení podle článku 7(l) po určení

Data předčasného ukončení vdůsledku této Změny

okolností: (A) se bude mít za to, že části (i) a (ii)

Prohlášení nefinanční strany se použijí na stranu, jejíž

postavení se změnilo, nebo případně na strany, jejíchž

postavení se změnilo (bez ohledu na to, jestli tomu tak ve

skutečnosti je); a (B) Transakční hodnota ve vztahu

kpříslušným Transakcím dotčeným touto změnou bude

vždy částka rovnající se škodě vzniklé (vyjádřené jako

kladné číslo) nebo zisku dosaženému (vyjádřenému jako

záporné číslo) stranou provádějící kalkulaci vdůsledku

ukončení těchto Transakcí.

(iv) Aniž by tím byla dotčena práva, pravomoci

aopravné prostředky stanovené zákonem, pokud strana

učiní nesprávné nebo zavádějící Prohlášení nefinanční

strany nebo pokud strana nebude jednat vsouladu s

článkem 5(3)(c)(i), přičemž nebude jednat v dobré víře a

obchodně přiměřeným způsobem, nebude to představovat

Případ porušení podle této Smlouvy.

(v) Pokud strana Z jakéhokoli důvodu nebude jednat

v souladu s článkem 5(3)(c)(i), nebude jí to bránit v určení

Data předčasného ukončení v důsledku výskytu Změny

okolností v článku 5(3)(c)(ii).

(vi) Ve vztahu kPříslušné transakcí podléhající

clearingu a aniž by to mělo vliv na článek 5(3)(c)(ii)(B),

pokud strany jednaly podle článku 5(3)(c)(i), aby ve

vztahu k této Příslušné transakci podléhající clearingu byl

proveden clearíng do Terminu pro clearing, ale ve vztahu k

této Příslušné transakci podléhající clearingu nebyl

proveden clearing do Termínu pro clearing zdůvodú

uvedených v jakékoli dohodě stran o provedení Příslušné

transakce podléhající clearíngu navzdory Prohlášení

nefinanční strany (at' má jakýkoli název), důsledky toho.

že ve vztahu k této Příslušné transakci podléhající

clearíngu nebyl proveden clearing do Terminu pro

clearing, budou důsledky stanovené vpříslušné dohodě

stran o provedení Příslušné transakce podléhající clearíngu

navzdory Prohlášení nefinanční strany (ať má jakýkoli

název) a nepoužije se Změna okolností včlánku

5(3)(C)(ii)(A)~

(d) Definice, Při použití v tomto článku 5(3):
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„Částka vyrovnávací platby“ ve vztahu kPříslušné

transakci podléhající clearingu znamená částku, pokud

nějaká je, která má být vyplacena mezi stranami (která,

aby se předešlo pochybnostem, může být vyplacena

stranou, jejíž postavení se změnilo, nebo straně, jejíž

postavení se změnilo), aby se zohlednil rozdíl mezi (1)

oceněním Příslušné transakce podléhající clearingu

odkazem na podmínky této Příslušné transakce podléhající

clearíngu bezprostředně před úpravami nebo změnami

dohodnutými stranami podle článku 5(3)(c)(i)(A)(I) výše

a(2) oceněním Příslušné transakce podléhající clearingu

odkazem na podmínky této Příslušné transakce podléhající

clearingu bezprostředně po úpravách nebo změnách

dohodnutých stranami podle článku 5(3)(c)(i)(A)(I) výše.

„Částka vyrovnávací platby zmírňování rizika“ ve vztahu

k Příslušné transakci nepodléhající clearíngu znamená

částku, pokud nějaká je, která má být vyplacena mezi

stranami (která, aby se předešlo pochybnostem, může být

vyplacena stranou, jejíž postavení se změnilo, nebo straně,

jejíž postavení se změnilo), aby se zohlednil rozdíl mezi

(l) oceněním Příslušné transakce nepodléhající clearíngu

odkazem na podmínky této Příslušné transakce

nepodléhající clearíngu bezprostředně před úpravami nebo

změnami dohodnutými stranami podle článku

5(3)(c)(i)(B)(I) výše a (2) oceněním Příslušné transakce

nepodléhající clearíngu odkazem na podmínky této

Příslušné transakce nepodléhající clearíngu bezprostředně

po úpravách nebo změnách dohodnutých stranami podle

článku 5(3)(c)(i)(B)(I) výše.

„Nadprahová nefinanční strana“ znamená jakoukoli stranu,

která je takto označena ve Zvláštních ustanoveních nebo

která druhé straně platně doručila Oznámení

oclearingovém postavení nebo Oznámení o prohlášení

nadprahove' nefinanční strany a ve vztahu k níž nebyl

vžádném ztěchto případů následně použit článek

5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany nebo nebylo

následně doručeno Oznámení o neprohlášení.

„Neprohlašující strana“ znamená jakoukoli stranu, která je

ve Zvláštních ustanoveních označena jako strana, která

nečiní Prohlášení nefinanční strany a ve vztahu k níž

nebylo následně použito Prohlášení nefinanční strany.

„proveden clearing“ ve vztahu k určité Transakci znamená,

že tato transakce byla postoupena (včetně případů, kdy se

postupují údaje o této Transakci) Ustřední protistraně pro

clearing v příslušné Službě Ustředni protistrany a že tato

Ustřední protistrana se stala stranou výsledné nebo

případně jí odpovídající transakce podle Souboru pravidel

této Ustřední protistrany.

„Oznámení o clearingovém postavení“ znamená písemné

oznámení Prohlašující strany druhé straně uvádějící, že ve

vztahu k této Prohlašující straně se článek 5(3)(a)(íi)

Prohlášení nefinanční strany nepoužije a nebude tvořit

součást Prohlášení nefinanční strany.

„Oznámení o neclearingovém postavení“ znamená

písemné oznámení zaslané Nadprahovou nefinanční

stranou druhé straně s uvedením toho, že ve vztahu k této

Nadprahove' nefinanční straně se použije článek 5(3)(a)(ii)

Prohlášení nefinanční strany a bude tvořit součást

Prohlášení nefinanční strany.

„Oznámení o neprohlášení“ znamená píserrmé oznámení

zaslané Prohlašující stranou druhé straně s uvedením toho,

že se ve vztahu k této Prohlašující straně článek 5(3)(a)(i)

a pokud jeho použití již nebylo vyloučeno, článek

5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany nepoužije a nebude

tvořit součást Prohlášení nefinanční strany.

„Omámení o prohlášení nefinanční strany“ znamená



písemné oznámení zaslané Neprohlašující stranou druhé

straně s uvedením toho, že ve vztahu k této Neprohlašující

straně se použijí článek 5(3)(a)(i) a článek 5(3)(a)(ii)

Prohlášení nefinanční strany.

„Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany“

znamená písemné oznámení zaslané Neprohlášující

stranou druhé straně s uvedením toho, že ve vztahu k této

Neprohlašující straně se použije článek 5(3)(a)(i)

Prohlášení nefinanční strany, ale článek 5(3)(a)(ii)

Prohlášení nefinanční strany se nepoužije a nebude tvořit

součást Prohlášení nefinanční strany.

„platně doručeno“ znamená ve vztahu kanámení

oclearingove'm postavení, Oznámení o neelearingovém

postavení, Oznámení o prohlášení nefinanční strany,

Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany nebo

Oznámení 0 neprohlášení učiněným způsobem

stanoveným včlánku 8(1), pokud: (l) Oznámení

oclearingove'm postavení, Oznámení o neclearingovém

postavení, Oznámení 0 prohlášení nefinanční strany,

Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany nebo

Oznámení o neprohlášení bude doručeno na adresu pro

tyto účely uvedenou ve Zvláštních ustanoveních, ledaže

pro tyto účely ve Zvláštních ustanoveních není uvedena

žádná adresa — vtakovém případě bude doručeno na

adresu dohodnutou stranami ve vztahu ktéto Smlouvě;

a(2) doručení Oznámení o clear-ingovém postavení,

Oznámení o neclearíngove'm postavení, Oznámení

oprohlášení nefinanční strany, Oznámení o prohlášení

nadprahové nefinanční strany nebo Oznámení

oneprohlášení se bude považovat za platné vden, kdy

bude doručeno, bez ohledu na to, zda tento den je

Obchodní den ve městě uvedeném vadrese poskytnuté

příjemcem tohoto oznámení.

„Prohlášení nefinanční strany“ znamená prohlášení

uvedené V článku 5(3)(a) výše.

„Prohlašující strana“ znamená jakoukoli stranu, která je ve

Zvlášmích ustanoveních označena jako strana činící

Prohlášení nefinanční strany (přičemž touto stranou může

být i Nadprahová nefinanční strana) nebo která druhé

straně platně doručila Oznámení o prohlášení nefinanční

strany nebo Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční

strany a ve vztahu k níž nebylo v žádném z těchto případů

následně vyloučeno použití Prohlášení nefinanční strany.

„Příslušná transakce“ znamená jakoukoli Příslušnou

transakci nepodléhající clearingu a jakoukoli Příslušnou

transakci podléhající clearingu.

„Příslušná transakce nepodléhající clearingu“ znamená

jakoukoli transakci, ( 1) ve vztahu k níž prohlšení v článku

5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany v okamžiku učinění

(nebo v okamžiku, kdy se mělo za to, že je opakováno)

Prohlašující stranou bylo v jakémkoli podstatném ohledu

nesprávné nebo zavádějící a (2) na kterou se vztahují

Techniky zmírňování rizika,

„Příslušná transakce podléhající clearingu“ znamená

jakoukoli transakci, (1) ve vztahu k níž prohlášení v článku

5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany v okamžiku učinění

(nebo v okamžiku, kdy se mělo za to, že je opakováno)

Prohlašující stranou bylo v jakémkoli podstatném ohledu

nesprávné nebo zavádějící a (2) na kterou se vztahuje

povinnost clearingu podle EMIR.

„Služba Ústřední protistrany“ ve vztahu k určité Ústřední

protistraně znamená službu clearingu OTC derivátů

nabízenou touto Ustřední protistranou.

ve vztahu ke Službě Ústřední

příslušná pravidla, podmínky.

„Soubor pravidel“

protistrany znamená
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postupy, předpisy, standardní podmínky, smlouvy

o členství, přílohy 0 kolaterálu, oznámení a směrnice nebo

jiné takové dokumenty přijaté příslušnou Ustřední

protistranou, v platném znění.

„Strana, jejíž postavení se změnilo“ znamená Prohlašující

stranu, ve vztahu k níž se ukáže, že prohlášení v článku

5(3)(a)(i) Prohlášení nefinanční strany v okamžiku učinění

(nebo v okamžiku, kdy se mělo za to, že je opakováno)

touto Prohlašující stranou bylo v jakémkoli podstatném

ohledu nesprávné nebo zavádějící.

„Techniky zmírňování rizika“ znamená techniky

zmírňování rizika pro transakce s OTC deriváty uvedené

v článku 1 1 EMI'R ve znění kapitoly VIII Nařízení Komise

v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013.

„Termín pro clearing“ znamená den, do kterého ohledně

Příslušné transakce má nebo měl být proveden clearíng

V souladu s EMIR.

„Termín zmírňování rizika “ znamená ten z následujících

dvou dnů, který nastane později: ( 1) šestý Obchodní den

po dnu, kdy si obě strany budou vědomy toho, že

prohlášení v článku 5(3)(a)(ii) Prohlášení nefinanční strany

bylo V okamžiku učinění (nebo v okamžiku, kdy se mělo

za to, že je opakováno) Prohlašující stranou v jakémkoli

podstatném ohledu nesprávné nebo zavádějící, nebo (2)

poslední den případného přechodného období uvedeného

voficíálních pokynech či stanoviscích, pokud nějaké

budou, zveřejněných ze strany ESMA nebo Evropské

komise ve vztahu k zavedení příslušných Technik

zmírňování rizika po změně postavení nefinanční smluvní

strany (jak je tento termín definován VEMIR) nebo

subjektu usazeného mimo Evropskou unii, který by byl

nefinanční smluvní stranou (jak je tento termín definován

vEMIR), pokud by byl usazen varopské unií, ze

subjektu, na který se povinnost clearingu podle EMIR

nevztahuje, na subjekt, na který se povinnost clean'ngu

podle EMIR vztahuje.

„Ústřední protistrana“ znamená jakoukoli ústřední

protistranu oprávněnou podle článku 14 EMIR nebo

uznávanou podle článku 25 EMTR.

6. Odstoupení

(1) Odstoupení v Případě porušení.

(a) Případ Qorušení. Každý z následujících případů

je případem porušení této Smlouvy („Případ porušení“):

(i) Neg/ucení nebo nedodání. Strana ke dni splatnosti

nezaplatí částku nebo neprovede dodání podle Smlouvy

atakové neplnění trvá tři Obchodní dny od obdržení

oznámení o takovém neplnění příslušnou stranou;

(ii) Porušení ve vztahu k Zajišťovací dokumentaci.

(A) Jakákoli strana nebo Ručitel nedodrží či nesplní

některé ujednání či povinnost kterou má dodržet či

splnit podle (i) ustanovení o finančním kolaterálu podle

této Smlouvy; nebo (ii) Zámky (společně „Zajišťovací

dokumentace“), vdodatečné době, pokud byla

dohodnuta; a vpřipadč, že pro poskytnutí zajištění,

nebo pro dodržení či splnění příslušné povinnosti podle

Zajišťovací dokumentace nebyla sjednána žádná

dodatečná doba, nastane Případ porušení, pokud strana

nebo Ručitel neposkytne zajištění, nebo strana nebo

Ručitel nenapraví nebo nezajistí napravení příslušného

nedodržení či nesplnění ujednání nebo povinností

podle Zajišťovací dokumentace do 14:00 hodin

Obchodního dne následujícího po Datu obchodu, nebo

po dni, kdy druhá strana Porušujíeí stranu či Ručitele k



tomu vyzve; nebo

(B) Zajišťovací dokumentace je ukončena nebo

přestane být plně platná, účinná a vymahatelné pro

účely této Smlouvy; nebo jistota poskytnutá na základě

jakékoliv Zajišťovací dokumentace zanikne, zhorší se,

je neúčinná či nevymahatelná nebo je za takovou

prohlášena stranou, která ji poskytla, nebo Ručitelem

(v každém případě jinak než v souladu s jejími

podmínkami) před splněním všech povinností strany

podle každé Transakce, ke které se tato Zajišťovací

dokumentace nebo tato jistota vztahuje, bez písemného

souhlasu druhé strany nebo strana či Ručitel popře,

zřekne se, odmítne, at" už úplně či častečně, plnění

povinnosti podle Zajišťovací dokumentace nebo

zpochybní platnost Zajišťovací dokumentace nebo

splnění povinnosti podle ní;

(iii) Porušení jiných povinností ze Smlouvy. Strana

nesplní v řádném termínu jakoukoli jinou povinnost podle

Smlouvy a takové porušení trvá třicet dní od doručení

oznámení o nesplnění povinnosti;

(ív) Negravdivá prohlášení. O jakémkoli prohlášení

učiněném nebo zopakovaném (nebo o kterém se má za to,

že bylo učiněno nebo zopakováno) stranou nebo jakýmkoli

Ručitelem této strany vtéto Smlouvě nebo Zajišťovací

dokumentaci vyjde najevo, že vokamžiku učinění nebo

zopakování (nebo domnělého učinění nebo zopakování)

bylo v jakémkoli podstatném ohledu nepravdivé, neúplné,

nesprávné nebo zavádějící;

(v) Porušení Vybraných transakcí. Strana nebo Ručitel

této strany

(A) poruší (jinak než nedodáním) Vybranou transakci

nebo dohodu 0 poskytnutí či převodu jistoty,

finančního kolaterálu či jiné kreditní podpory

vztahující se k Vybrané transakci a, po učinění

požadovaného oznámení nebo uplynutí lhůty

k nápravě, toto porušení způsobí zánik nebo předčasné

ukončení této Vybrané transakce nebo předčasnou

splatnost dluhů vyplývajících ztakové Vybrané

transakce; nebo

(B) po učinění požadovaného oznámení nebo uplynutí

lhůty k nápravě neprovede platbu splamou v poslední

den pro platbu nebo výměnu Vybrané transakce nebo

neprovede platbu při předčasném ukončení Vybrané

transakce (nebo, pokud neexistuje žádná povinnost

oznámení ani lhůta k nápravě, toto porušení pokračuje

po dobu alespoň jednoho Obchodního dne), a to za

předpokladu, že takové porušení není způsobeno

okolnostmi, které by při výskytu podle Smlouvy

znamenaly Změnu okolností popsanou v odstavci

2(a)(ii); nebo

(C) neprovede dodání, které má být provedeno na

základě (včetně dodání, které má být provedeno

vposledni den pro dodání nebo výměnu) Vybrane

transakce nebo dohody o poskytnutí či převodu jistoty,

finančního kolaterálu či jiné kreditní podpory

vztahující se k Vybrané transakcí a, po učinění

požadovaného oznámení nebo uplynutí lhůty

k nápravě, toto porušení způsobí zánik nebo předčasné

ukončení všech nevypořádaných transakcí podle

dokumentace vztahující se k této Vybrané transakci

nebo předčasnou splatnost dluhů vyplývajících ze

všech nevypořádaných transakcí podle dokumentace

vztahující se k této Vybrané transakci; nebo
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(D) zcela nebo z části popře, neuzná, vypoví nebo

odmítne Vybranou transakcí nebo dohodu o poskytnutí

či převodu jistoty, finančního kolaterálu či jiné kreditní

podpory vztahující se k Vybrané transakci, která je

potvrzená nebo doložená dokumentem nebo jiným

potvrzujícím dokladem podepsaným touto stranou

nebo Ručitelem této strany (nebo tento úkon učiní

člověk nebo právnická osoba zmocněná k tomu, aby

jednala jménem této strany) nebo napadne platnost této

Vybrané transakce nebo dohody o poskytnutí či

převodu jistoty, finančního kolaterálu či jiné kreditní

podpory vztahující se k Vybrané transakci.

„Vybraná transakce“ znamená, nedohodnou-li se strany ve

Zvláštních ustanovení jinak, (a) transakci (včetně smlouvy

nebo dohody ve vztahu k této transakci) nyní existující

nebo v budoucnu uzavřenou mezi jednou stranou této

Smlouvy (nebo Ručitelem této strany) a druhou stranou

této Smlouvy (nebo Ručitelem této strany), která podle této

Smlouvy není Transakce, ale (i) která je úrokový swap,

swapová opce, bazický swap, dohoda o budoucí (úrokové)

sazbě, komoditní swap, komoditní opce, akciový swap

nebo swap akciového indexu, akciová opce nebo opce

akciového indexu, dluhopisové opce, úroková opce,

devizová transakce, měnový swap, swap na směnný kurs

měn, měnová opce, transakce kreditní ochrany, kreditní

swap, swap úvěrového selhání, opce úvěrového selhání,

swap celkového výnosu, kreditní spread, repo obchod,

reverzní repo obchod, transakce koupě a zpětného prodeje,

půjčka cenných papírů, obchod s indexem počasí nebo

termínované koupě nebo prodej cenného papíru, komodity

nebo jiného investičního nástroje (včetně opce ve vztahu

kněkteré z výše uvedených transakcí) nebo (ii) která je

transakce obdobného typu jako některá z transakcí

uvedených v bodě (i) výše, která v současnosti je nebo

vbudoucnu bude pravidelně obchodována na finančních

trzích (včetně podmínek zahrnutých odkazem v takové

smlouvě) a která je forward, swap, future, opce nebo jiná

derivátová transakce ve vztahu k jedné nebo více sazbám,

měnám, komoditám, investičním cenným papírům nebo

jiným investičním nástrojům, (b) jakoukoli kombinaci nebo

modifikaci těchto transakcí a (c) jakoukoli jinou transakci

omačenou jako Vybraná transakce v této Smlouvě nebo

příslušné Konfrrmaci, a to vždy včetně jakékoli jistoty či

jiné kreditní podpory nebo jakéhokoli finančního

kolaterálu převedeného či jinak poskytnutého k zajištění

příslušných povinností z takové transakce.

(vi) Porušení jiných povinností. Jakákoliv jiná povinnost

či povinnosti strany nebo Ručítele takové strany, ať již

současné, budoucí nebo podmíněné, zaplatit jakoukoli

částku (bez ohledu na to, zda tato povinnost či povinnosti

vznikly smluvní straně nebo Ručiteli takové strany jako

hlavnímu nebo vedlejšímu dlužníkovi a zda vyplynuly

z jedné či více smluv či instrumentů) v celkové výši

rovnající se alespoň příslušné Prahové částce

(A) se staly nebo mohou být prohlášeny za předčasně

splatné zdůvodu případu porušení nebo obdobného

případu (jakkoli definovaného); nebo

(B) nejsou-li splněny více než sedm dnů po dni

splatnosti.

„Prahová částka“ znamená částku ve vztahu k příslušné

straně stanovenou vc Zvlášmích ustanoveních nebo, pokud

taková částka není stanovena, částku ve výši 1 % vlastního

kapitálu této strany (tj. součet jejího základního kapitálu,

kapitálových fondů, rezervního fondu, nedělitelného fondu

a ostatních fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých



období a výsledku hospodaření běžného účetního období

stanoveného podle obecně uznávaných účetních zásad

platných pro takovou stranu, jak vyplývá zjejí poslední

auditované účetní závěrky);

(vii) Přeměna společnosti bez převzetí povinnosti, Strana

podléhá Přemčně společnosti a Nástupnická společnost

nepřevezme veškeré povinnosti takové strany podle

Smlouvy.

„Přeměna společnosti“ znamená sloučení, splynutí nebo

fúzi příslušné strany s jiným subjektem nebo její rozdělení

nebo převod celého jejího jmění či jeho podstatné části na

jinou osobu, změnu právní formy, nebo dohodu

o provedení výše uvedeného;

„Nástupnická společnost“ znamená osobu, která je

výsledným subjektem Přeměny společnosti, nebo přetrvá i

po provedení Přeměny společnosti, nebo je nabyvatelem

v rámci Přeměny společnosti;

(viii) Likvidace a úpadek.

(1) Strana je zrušena nebo bylo přijato rozhodnutí o jejím

zrušení (v obou případech s výjimkou takového zrušení

nebo rozhodnutí v rámci Přemčny společností, jejímž

výsledkem je solventní Nástupnické společnost);

(2) strana zahájí sama proti sobě Úpadkové řízení nebo

učiní korporační úkon schvalující takové Upadkové řízení;

(3) proti snaně je zahájeno Úpadkové řízení na návrh

orgánu státní správy nebo soudního orgánu nebo

samosprávné organizace s příslušnou pravomocí nad

dotyčnou stranou v Příslušné jurisdikci („Příslušný

orgán“);

(4) Příslušný orgán učiní opatření podle konkurzního či

insolvenčního zákona anebo podle zákona o bankovnictví,

pojišťovnictví, kolektivním investování, penzijním

připojištění, důchodovém spoření či doplňkovém

penzijním spoření či dle podobných předpisů upravujících

činnost strany v Příslušné jurisdikci, které může straně

zabránit plnit její platebni nebo dodací povinnosti

v termínu splatnosti podle Smlouvy;

(5) proti straně je zahájeno Úpadkove' řízení na návrh

jakékoli jiné osoby než je Příslušný orgán vPříslušné

jurisdikci a takový návrh (A) má za následek vydání

Rozhodnutí o úpadku, nebo (B) neni zamítnut nebo

zastaven během třiceti dnů ode dne příslušného úkonu či

skutečnosti. na základě které bylo Úpadkové řízení

zahájeno, pokud není zahájení Úpadkového řízení touto

osobou nebo za daných okolnosti zjevně nepřípustné nebo

bezdůvodné;

(6) se strana dostala do úpadku nebo platebni neschopnosti

podle příslušného konkurzního či insolvenčního zákona

platného v Příslušné jurisdikci;

(7) strana provede všeobecné postoupení ve prospěch

svých věřitelů nebo se svými věřiteli uzavře všeobecnou

dohodu o vyrovnání nebo narovnání;

(8) strana není obecně schopna plnit své splatné dluhy;

nebo

(9) strana způsobí nebo podléhá jakékoliv situaci, která má

podle právního řádu Příslušné jurisdikce obdobný účinek

jako kterýkoli z případů uvedených v bodech (l)—(S).

„Úpadkové řízení“ znamená jakékoliv povinné nebo

dobrovolné řízení o vydání rozhodnutí, nařízení nebo
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opatření týkajícího se úpadku, konkurzu, vyrovnání,

smíme'ho narovnání, nápravy, reorganizace, nucené správy,

zániku nebo likvidace strany nebo jejího majetku, nebo

řízení, ve kterém se usiluje o ustanovení likvidátora,

nuceného správce, insolvenčního správce nebo podobného

úředníka pro takovou stranu nebo celý její majetek či jeho

podstatnou část v souladu s jakýmkoliv zákonem

o konkurzu, zákonem o úpadku nebo podobným předpisem

nebo podle zákona o bankovnictví, pojišťovnictví nebo

podobného předpisu upravujícího činnost strany; výraz

nezahrnuje reorganizaci solventní společnosti. Úpadkove'

řízení je „zahájen0“, pokud je podán nebo učiněn návrh na

zahájení takového řízení nebo (pokud není takový návrh

vyžadován) pokud příslušný soud, orgán státní správy či

samosprávy, orgán právnické osoby nebo fyzická osoba

přijme rozhodnutí 0 zahájení takového řízení.

„Rozhodnutí 0 úpadku“ znamená, jakékoli rozhodnutí,

nařízení nebo opatření o prohlášení Upadkového řízení .

„Příslušná jurisdikce“ ve vztahu ke smluvní straně

znamená příslušnou jurisdikci podle organizace, založení,

sídla nebo bydliště strany, jakož i jakoukoliv další

jurisdikci týkající se strany, která může být stanovena ve

Zvláštních ustanoveních;

(ix) Odmítnutí Qovimzostí. Strana nebo Ručitel (i)

prohlásí, že nesplní; (ii) neuznává; (iii) zpochybňuje; či (iv)

odmítá jakoukoli podstatnou povinnost vyplývající ze

Smlouvy, szbrané transakce nebo ze Zajišťovací

dokumentace; (v) nebo napadá její platnost (jinak než

v rámci sporu v dobré víře týkajícího se existence, povahy

nebo rozsahu takové povinnosti);

_(b) Odstoupení. Pokud nastal a trvá Případ porušení

jednou ze stran („Porušující strana“), je druhá strana

(„Neporušující strana“) oprávněna odstoupit od veškerých

nevypořádaných Transakcí, nikoliv však pouze od

některých Transakci či jejich částí, na uškladě oznámení

o odstoupení suvedením specifikace příslušného Případu

porušení, a to súčinnosti ke dni určenému vtakovém

oznámení („Datum předčasného ukončení“), nejpozději

však do dvaceti dnů ode dne takového oznámení. Strany se

mohou ve Zvláštních ustanoveních dohodnout, že pokud

nastane Případ porušení uvedený pod písmenem (a)(viií)(l),

(2), (3), (5)(A), nebo, v analogickém rozsahu, (9), nastanou

účinky odstoupení od veškerých nevypořádaných

Transakcí automaticky 3 Datum předčasného ukončení

nastane automaticky k okamžiku bezprostředně

předcházejícímu výskytu nebo uskutečnění příslušné

skutečnosti nebo úkonu.

 

(2) Odstoupení v důsledku Změnv okolností.

(0) Změna okolnosti. Každý Z následujících případů

nebo okolností znamená změnu okolností („Změna

okolnosti“):

(i) Daňová událost. V důsledku nabytí účinnosti nového

zákona či nařízení nebo změny v zákoně nebo v závazném

předpisu nebo v důsledku změny v jejich aplikaci nebo

oňciálním výkladu, která nastala po datu uzavření

Transakce nebo v důsledku Přeměny společnosti kterékoli

ze stran, která nespadá pod odstavec (l)(a)(vii), by strana

kpříštímu dni splatnosti příslušné Transakce nebo před

tímto dnem,

(A) byla povinna zaplatit dodatečné částky podle

článku 4(l) týkající se její povinné platby, s výjimkou

platby úroků podle článku 3(5); nebo



(B) obdržela platbu jinou než je platba úroků podle

článku 3(5), ze které by byla povinna strhnout částku

na úhradu daně nebo poplatků a s ohledem na takovou

daň nebo poplatky se platba žádné dodatečné částky

podle článku 4(1) nevyžaduje, a to s výjimkou, kdy se

uplatní článek 4(1)(c);

(ii) ProtiQra'vnost. Nemožnost plnění. V důsledku nabytí

účinnosti nového právního předpisu či nařízení nebo

změny v zákoně nebo v jakémkoli závažném předpisu nebo

v důsledku změny jejich aplikace nebo oficiálního výkladu,

nebo, pokud je tak stanoveno ve Zvlášmích ustanoveních,

v důsledku Případu nemožnosti plnění, které nastanou

v každém případě po dni uzavření příslušné Transakce, se

stane nebo se pravděpodobně může stát pro smluvní stranu

protiprávní nebo nemožné

(A) provést nebo přijmout platbu nebo dodání v rámci

takové Transakce vtermínu splatnosti nebo přesně

splnit jakoukoliv další podstatnou povinnost

vyplývající ze Smlouvy ve vztahu kpříslušne

Transakcí; nebo

(B) splnit jakoukoli povinnost na poskytnutí fmančniho

kolaterálu způsobem a v termínu stanoveném podle

Smlouvy;

„Případ nemožnosti plnění“ znamená jakoukoli katastrofu,

vojenský konflikt, teroristický čin, vzpouru nebo jinou

okolnost postihující činnost strany, kterou nemůže strana

rozumně ovlivnit;

(iii) Úvěrová událost při Přeměně společnosti, Pokud

je ve Zvláštních ustanoveních stanoveno, že se na stranu

vztahuje „Uvčrová událost při Přeměnč společnosti",

(A) tato strana („Příslušná strana“) nebo jakýkoli

Ručitel Příslušné strany provede fúzi sloučením nebo

splynutím s jiným subjektem nebo na tento jiný subjekt

převede veškerý nebo téměř veškerý svůj majetek;

nebo

(B) jakákoli osoba, nebo skupina spolupracujících

osob či osob jednajících ve shodě přímo nebo nepřímo

(i) získá vlastnické či jiné obdobné právo kpodílu

nebo podílům, akciím, případně jiným účastnickým

nebo obdobným cenným papírům Příslušné strany, což

této osobě nebo osobám umožní zvolit většinu členů

představenstva nebo většinu členů jiného statutárního

orgánu Příslušné strany, nebo (ii) získá jiný přímý

nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo

hlasovacích právech Příslušné strany, který což této

osobě nebo osobám umožní Příslušnou stranu ovládat;

nebo

(C) dojde kpodstatné změně vkapitálove' struktuře

Příslušné strany cestou vydání dluhopisů nebo jiných

dluhových cenných papírů nebo zalmihovaných

cenných papírů, nebo přijetí dluhu nebo ručení za

dluhy, nebo vydání (i) prioritních nebo jiných

zvláštních druhů akcií, nebo jiných cenných papírů

nebo zaknihovaných cenných papírů vyměnitelných

nebo automaticky přeměnitelných na dluhopisy,

dluhové cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry,

nebo na prioritní nebo jiné zvláštní druhy akcií, nebo

(ii) vpřípadě jiných osob než obchodních korporací,

jakéhokoli podílu na nich,

přičemž tato událost nepředstavuje případ popsaný

včlánku 6(l)(a)(vii), ale úvěruschopnost nástupnického

subjektu nebo subjektu, na který byl převeden tento

majetek, je podstatně slabší než úvěruschopnost Příslušné

strany nebo takového Ručitele bezprostředně před touto
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události (a vtakovém případě Příslušná strana nebo její

nástupce nebo případně subjekt, na který byl převeden

tento majetek, bude Dotčená strana);

(iv) Dodatečná změna okolností. Pokud je ve

Zvlášmích ustanoveních nebo v jakékoli Konfirmaci

stanoveno, že se použije jakákoli „Dodatečná změna

okolností“, a dojde-li ktakto označenému případu nebo

okolnosti, znamená takový případ nebo okolnost Změnu

okolností. V takovém případě bude Dotčenou stranou nebo

Dotčenými stranami ta strana nebo strany, které budou

takto specifikovány pro příslušnou Dodateěnou změnu

okolností ve Zvláštních ustanoveních nebo v příslušné

Kontirmací.

(b) Odstoupení. Pokud dojde ke Změně okolnosti ve

vztahu ke kterékoli straně („Dotčená Shana“), je Dotčená

strana vpřípadech uvedených pod písmenem (a)(i), (ii)

nebo (iv) a druhá strana („Nedotčená strana“), v případech

uvedených pod písmenem (a)(ii), (iii) nebo (iv) oprávněna,

s níže uvedenými omezeními, odstoupit od Transakce nebo

Transakcí zasažených takovou změnou, a to oznámením o

odstoupení s účinností ke dni uvedeném v takovém

oznámení („Datum předčasného ukončeni“), nejpozději

však do dvaceti dnů ode dne takového oznámení, přičemž

se má za to, že v případě uvedeném pod písmenem (a)(iii)

se taková změna vztahuje na veškeré Transakce. Pokud,

aniž by tím byla dotčena jakákoli dohoda mezi stranzuni

o poskytování finančního kolaterálu, kterákoli ze stran

zjistí, že v důsledku takového ukončení Transakce se

výrazně zvýšila úvěrová angažovanost plynoucí ze

Smlouvy vůči druhé straně, je taková strana oprávněna,

nejpozději však do jednoho týdne po datu účinnosti

odstoupení, na základě oznámení doručeného druhé straně

požadovat od takové strany, aby do jednoho týdne po

obdržení takového oznámení poskytla finanční kolaterál,

který bude pro takovou stranu rozumně přijatelný a bude

alespoň ve výši odpovídající zvýšení úvěrové

angažovanosti plynoucí ze Smlouvy, jak byla zjištěna

takovou stranou.

Vpřípadč uvedeném pod písmenem (a)(ív) je Dotčená

strana oprávněna odstoupit od Transakce nebo Transakcí

pouze tehdy, pokud jsou obě strany Dotčenými stranami,

a tudíž druhá strana není Nedotčenou stranou. V případech

uvedených pod písmenem (a)(i) a (ii) bude právo odstoupit

od Transakcí podléhat následujícím omezením: (i) Datum

předčasného ukončení nesmí nastat dříve než třicet dnů

před datem, kdy Změna okolností nabude účinnosti, a (ii)

Dotčená strana je oprávněna, nebude-lí však jinak povinna

zaplatit dodatečné částky uvažované pod písmenem

(a)(i)(A), odstoupit od Transakcí až po vypršení lhůty

třiceti dnů po doručení jejího oznámeni druhé straně

otakovém případu a za předpokladu, že vtakove' lhůtě

nedošlo (pokud je to možné) k nápravě situace (na základě

dohodnutého převodu dotčených Transakcí na jinou

Provozovnu nebo jinak).

Ustanovení tohoto písmene (b) ohledně práva smluvní

strany požadovat od druhé strany finanční kolaterál

v důsledku zvýšení úvěrové angažovanosti vůči této druhé

straně se použije přiměřeně, jestliže dojde k zániku

povinnosti příslušné strany plnit povinnost 2 Transakce ze

zákona v důsledku Případu nemožnosti plnění.

(3) Použití ustanovení na Ručitele. Pokud je

poskytnuta Záruka za některou stranu a nastane kterákoli

z událostí popsaných, v odstavcích 1(a)(iii) až (ix) a 2(a) ve

vztahu k příslušnému Ručíteli nebo takové Záruce, bude

mít taková událost stejný účinek jako vpřípadech jejího

výskytu ve vztahu k takové straně nebo ke Smlouvě.



(4) Účinek odstoupení. Pokud dojde k odstoupení od

nevypořádaných Transakcí podle tohoto článku 6 nebo

k jinému zániku povinnosti z nevypořádaných Transakcí

jinak než splněním, započtením, uplynutím doby, dohodou

nebo v důsledku skutečnosti uvedené v článku 6(2)(a)(ii),

nebude žádná ze stran povinna provést jakékoli další platby

nebo dodání v rámci ukončených Transakcí, které by byly

jinak splatné k Datu předčasného ukončení nebo po

takovém datu, ani poskytnout nebo vrátit finanční

kolaterál, který by byl jinak požadován podle Smlouvy ve

vztahu k ukončené Transakci, resp. ukončeným

Transakcím. Tyto povinnosti budou nahrazeny povinností

každé ze stran zaplatit „Částku závěrečného vyrovnání“,

jak je uvedeno v článku 7.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odstoupením od

nevypořádaných Transakcí podle článku 6 tato Smlouva

nezaniká ani se závazek či závazky stran podle této

Smlouvy neruší od počátku. Smluvní strany se dohodly, že

si nebudou vzájemně vracet jakákoli plnění, platby nebo

dodání, které byly poskytnuty před odstoupením od

kterékoli Transakce či Transakcí.

(5) Případ pomšení 0 Změna okolnosti. Jestliže

událost nebo okolnost, která by jinak znamenala nebo

způsobila Případ porušení, je zároveň Změnou okolností

uvedenou v odstavci 2(a)(ii), bude taková událost nebo

okolnost považována za Změnu okolností a nikoliv za

Případ porušení, s výjimkou případu uvedeného v odstavci

1(a)(viii), který je vždy považován za Případ porušení

a nikoliv za Změnu okolností.

(6) Nebezpečí změny okolností. Obě strany na sebe

berou nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765

odst. 2 Občanského zákoníku a vzdávají se práva domáhat

se zrušení závazku podle ustanovení § 2000 Občanského

zákoníku.

7. Částka závěrečného vyrovnání

(I) Vyg'učet.

(a) Postup a základ pro výpočet. Vpřípadě
 

odstoupení od Transakcí podle článku 6 provede

Nepomšující strana nebo Nedotčená strana nebo jedna

nebo každá ze stran v případě existence dvou Dotčených

stran (každá jako „Strana provádějící kalkulaci“) výpočet

Částky závěrečného vyrovnání v nejkratší přiměřené době.

„Částka závěrečného vyrovnání“ znamená (ve smyslu

odstavce 2(b)(í)) částku, kterou zjistí Strana provádějící

kalkulaci a která se k Datu předčasného ukončení bude

rovnat

(A) součtu všech Transakčních hodnot, které jsou pro

ni kladné, Splatných částekjí dlužných ajejích Nároků

na finanční kolatcrál, minus

(B) součet absolutních hodnot všech Transakčních

hodnot, které jsou pro ni záporné, Splatných částek

zjejí strany dlužných a Nároků na finanční kolaterál

druhé strany;

„Splatné částky“, které jedna strana dluží druhé straně

znamená

(A) součet (i) všech částek, které měly být takovou

stranou zaplaceny vrámci Transakce, avšak

k takovému zaplacení nedošlo, (ii) Likvidační hodnoty

kdohodnutému datu dodání ve vztahu k veškerému

majetku, který měl být, ale nebyl, dodán takovou

stranou vrámci Transakce (v obou případech bez

ohledu na to, zda byla strana oprávněná zadižet
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takovou platbu nebo dodání ve smyslu článku 3(3)

nebo z jiného důvodu) a (iii) úroků (jde-li o kladné

částky) z částek uvedených v bodech (i) a (ii) ode dne

a včetně splatnosti příslušné platby nebo dodání až do

a vyjma Data předčasného ukončení při použití

Mezibankovní úrokové sazby nebo, vpřípadě

aplikovatelnosti článku 3(5), při použití Sazby úroku

z prodlení, minus

(B) absolutní hodnota úroků (jde-li o záporné částky)

z částek uvedených v bodech (A) (i) a (A) (ii) ode dne

a včetně splatnosti příslušné platby nebo dodání až do

a vyjma Data předčasného ukončení při použití

Mezibankovní úrokové sazby;

při stanovení Splatných částek nebude brán zřetel na

Nároky na finanční kolaterál;

„Likvidačni hodnota“ znamená, pokud jde o jakékoli věci

amajetek (včetně Finančních nástrojů nebo, vpřípadě

Derivátových transakcí, jakéhokoli jiného podkladového

aktiva u takových Transakcí) vkterýkoli den, částku

rovnající se

(A) výši čistého výnosu (po odečtení poplatků

a výdajů), kterého Strana provádějící kalkulaci dosáhla

nebo mohla rozumně dosáhnout prodejem věcí

a majetku stejného druhu a stejného množství na trhu

v příslušný den, pokud věci a majetek mají být nebo

měly být dodány Stranou provádějící kalkulaci;

(B) výši nákladů (včetně poplatků a výdajů). které

přiměřeně vznikly nebo mohly vzniknout Straně

provádějící kalkulaci při koupi věcí a majetku stejného

druhu a stejného množství na trhu vpřislušný den

pokud věci a majetek mají být nebo měly být dodány

Straně provádějící kalkulaci; a

(C) hodnotě, kterou zjistí Strana provádějící kalkulaci

v dobré víře jako svou celkovou ztrátu a náklady (nebo

zisky vyjádřené v takovém případě jako záporná

hodnota) vzniklé v souvislosti s takovými věcmi

a majetkem, pokud tržní cena takových věcí a majetku

nemůže být zjištěna;

„Nároky na finanční kolaterál“ znamená k Datu

předčasného ukončení součet zaplacené částky peněžních

prostředků a Likvidační hodnoty Finančních nástrojů

převedených jako finanční kolaterál stranou, které nebyly

vráceny nebo převedeny zpět na tuto stranu, 5 připočtením

veškerých naběhlých a nezaplaccných úroků z takové

peněžní částky (jde-li o kladné částky) a s odečtením jejich

absolutních hodnot (jde—li o záporné částky) při sazbě

dohodnuté v rámci převodu;

„Transakční hodnota“ znamená ve vztahu k jakékoli

Transakci nebo typu Transakcí částku rovnající se podle

volby Strany provádějící kalkulaci (i) ztrátě vzniklé

(vyjádřené jako kladná hodnota) Straně provádějící

kalkulaci nebo zisku dosaženému (vyjádřenému jako

záporná hodnota) Stranou provádějící kalkulaci v důsledku

ukončení takových Transakci), nebo (ii) výši aritmetického

průměru cenových kotací za náhradní nebo hedgingové

transakce k Dam kotace, obdržených Stranou provádějící

kalkulaci od nejméně dvou předních účastníků trhu.

Vpřipadě bodu (ii) bude každá taková kotace vyjádřena

jako částka, kterou by účastník trhu zaplatil nebo obdržel

kDatu kotace, pokud by takový účastník trhu převzal

k Datu kotace práva a povinnosti druhé strany (nebo jejich

ekonomický ekvivalent) vyplývající zpříslušných

Transakcí; výsledná částka bude vyjádřena jako kladné

číslo vpřípadě, že bude splatná účastníkovi trhu; jinak

bude vyjádřena jako záporné číslo. Pokud vtakove'm



případě nelze získat žádnou nebo pouze jednu kotací, bude

Transakční hodnota stanovena podle bodu (i).

„Datum kotace“ znamená Datum předčasného ukončení,

s výjimkou případů automatického ukončení podle článku

6(l)(b), kdy Datum kotace je den určený Nepomšující

stranou, který nastane nejpozději pátý Obchodní den po

dni, kdy Neporušující strana zjistila událost takového

automatického ukončení.

(b) Přepočet. Jakékoli Splatné částky, Likvidační

hodnoty, Nároky na finanční kolaterál a Transakční

hodnoty, které nejsou vyjádřeny vZákladní měně, budou

přepočteny na Základní měnu Příslušným směnnýrn

kurzem.

„Základní měna“ znamená českou korunu, pokud nebude

dohodnuto jinak.

„Příslušný směnný kurs“ znamená aritmetický průměr

příslušných sazeb, za které je osoba provádějící kalkulaci

nebo přepočet částky podle Smlouvy náležitě schopná (i)

koupit jinou měnu s použitím Základní měny, a (ii) prodat

takovou měnu za Základní měnu ke dni kalkulace nebo

přepočtu takové částky.

(2) Peněžité dluhy.

(a) Jedna Strana provádějící kalkulaci. Pokud pouze

jedna smluvní strana vystupuje jako Strana provádějící

kalkulaci, Částka závěrečného vyrovnání vypočtená

takovou stranou bude zaplacena (i) této straně druhou

smluvní stranou za předpokladu, že je kladným číslem,

a(íi) touto stranou druhé straně za předpokladu. že je

záporným číslem; Vdruhém případě je splatná částka

absolutní hodnotou Částky závěrečného vyrovnání.

0)) Dvě Strany prováděíící kalkulaci. Pokud obě

strany vystupují jako Strana provádějící kalkulaci a jejich

výpočty ástky závěrečného vyrovnání se navzájem liší,

Částka závěrečného vyrovnání (i) se bude rovnat polovině

rozdílu mezi takto vypočtenými částkami (pro vyloučení

pochybností je tento rozdíl součtem absolutních hodnot

takových částek za předpokladu, že jedna hodnota je

kladná a druhá záporná) a (ii) bude zaplacena stranou, která

vypočetla zápornou nebo nižší kladnou hodnotu. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že vpřípadě uvedeném

vpředchozí větě každá ze Stran provádějící kalkulaci

provádí výpočet Částky závěrečného vyrovnání ze svého

pohledu.

(3) Oznámení a Den splatností.

(a) Oznámení. Strana provádějící kalkulaci bude

vnejkratší přiměřené době informovat druhou stranu

oČástce závěrečného vyrovnání vypočtené Stranou

provádějící kalkulaci a poskytne druhé straně vyjádření

sadekvátním popisem způsobu kalkulace Částky

závěrečného vyrovnání.

(b) Den splatnosti. Pokud ukončení Smlouvy nastane

vdůsledku Případu porušení, Částka závěrečného

vyrovnání bude splatná okamžitě po obdržení oznámení

uvedeného vodstavci (a), jinak bude splatná do dvou

Obchodních dnů po obdržení takového oznámení, ale

v každém případě ne dříve než před Datem předčasného

ukončení. Částka závěrečného vyrovnání bude splatná

isnaběhlými úroky (jde-li o kladné částky) od Data

předčasného ukončení až do dne, kdy je platba splatná při

použití Mezibankovní úrokové sazby, a poté při použití

Sazby úroku zprodlení, avšak bude od ní odečtena

absolutni hodnota naběhlých úroků (jde-li o záporné

částky) od Data předčasného ukončení až do dne, kdy je

platba splatná při použití Mezibankovní úrokové sazby.
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(4) ZaQočtení. Nepomšující strana může započíst

svůj dluh (pokud nějaký existuje) zaplatit Částku

Závěrečného vyrovnání proti jakýmkoli skutečným nebo

podmíněným pohledávkám („Protinároky“), které má

vůči Porušující straně na 7ákladě jakéhokoli právního titulu

(včetně pohledávek z titulu smlouvy o financování nebo

jiné smlouvy). Pro účely výpočtu hodnoty Protinároků

(i) přepočte Nepomšující strana Protinároky na

Základní měnu Příslušným směnnýrn kursem. pokud

nejsou splatné v Základní měně;

(ii) pokud se jedná o podmíněné nebo nevyčíslené

Protinároky, vezme Nepomšující strana při takovém

výpočtu v úvahu podmíněnou částku takových

Protinároků, pokud je zjistitelná, nebo její rozumný

odhad při přiměřeném použití postupu dle odstavce

l(a) tohoto článku;

(iii) pokud se jedná o nároky jiné než o zaplacení

peněžité částky, pak Nepomšující strana zjistí jejich

peněžní hodnotu a přepočte je na peněžitý nárok

vyjádřený v Základní méně; a

(iv) pokud takové Protinároky nejsou dosud splamé,

zjistí Neporušující strana jejich aktuální hodnotu (také

s ohledem na úrokové nároky).

Ustanovení tohoto odstavce 4 týkající se Protinároků

Neporušující strany vůči Porušující straně budou přiměřeně

uplatněny i na Protinároky Nedotčené strany vůči Dotčené

straně v případě ukončení Smlouvy podle článku 6(2)(a)(ii)

nebo (iii).

8. Oznámení

(1) Způsob doručování oznámení. Pokud nebude ve

Smlouvě stanoveno jinak, budou veškerá oznámení a jiná

sdělení ve vztahu k této Smlouvě učiněna osobním

doručením, dopisem, dálnopisem, telefaxem, doporučenou

nebo obdobnou poštou, e-mailem nebo prostřednictvím

elektronického komunikačního systému, na kterém se

strany dohodnou ve Zvláštních ustanoveních, a budou

doručena na adresátem poskytnutou adresu nebo číslo nebo

vsouladu sposkytnutými údaji o elektronickém

komunikačním systému nebo e-mailu; písemná forma se

nevyžaduje.

(2) Účinnost. Všechna oznámení nebo jiná sdělení ve

vztahu k této Smlouvě musejí být učiněna způsobem

uvedeným v odstavci 1 (s výjimkou oznámení nebo sdělení

podle článků 6 a 7, která nesmí být učiněna e-maílem ani

prostřednictvím elektronického komunikačního systému)

a budou považována za účinná

(a) dnem jejich doručení a převzetí adresátem — v případě

osobního doručení a zaslání dopisem;

(b) dnem, kdy je odesílatelem přijato zpětné potvrzení

o přijetí od příjemce - v případě zaslání dálnopisem; a

(c) dnem, kdy je odpovědný zaměstnanec příjemce obdrží

v čitelné podobě (přičemž se strany dohodly na tom, že

břemeno prokázání obdm'ení bude spočívat na odesílateli

a pro prokázání obdržení nebude dostačovat zpráva

o přenosu vytvořená odesilatelovým faxovým přístrojem —

v případě zaslání telefaxem;

(d) dnem jejich doručení nebo pokusu o doručení _

v případě zaslání doporučenou poštou (pokud do zahraničí,

tak leteckou poštou) nebo obdobnou poštou (s požadavkem

potvrzení doručení);

(e) dnem jejich obdržení adresátem — vpřípadě zaslání



prostřednictvím elektronického komunikačního systému;

(D dnem jejich doručení — vpřípadě zaslání e-mailem,

a to za předpokladu, že pokud k tomuto doručení (nebo

pokusu o doručenů nebo obdržení dojde v den, který není

Obchodním dnem, pokud toto sdělení je doručeno (nebo

proběhne pokus o jeho doručení) nebo obdrženo nebo po

skončení provozní doby vkterýkoli Obchodní den, toto

sdělení bude považováno za učiněné a nabude účinnosti

bezprostředně následující Obchodní den.

(3) Změna adresy. Kterákoli ze stran může na

základě oznámení doručeného druhé straně změnit adresu,

dálnopisové nebo telefaxové číslo nebo údaje

oelektronickém komunikačním systému nebo e-mailu,

kam mají být doručována veškerá oznámení a jiná sdělení.

9. Provozovny

(1) Rozsah Qovinností. Pokud smluvní strana uzavře

jakoukoli Transakci prostřednictvím jiné Provozovny než

je její hlavní provozovna, závazky této strany vyplývající

ztakové Transakce budou představovat její celkové

povinnosti ve stejném rozsahu, jako kdyby byly sjednány

prostřednictvím hlavní provozovny této strany. Tato

smluvní strana však nebude povinna plnit takové

povinnosti prostřednictvím žádné ze svých dalších

provozoven, pokud plnění prostřednictvím uvedené

Provozovny je protiprávní nebo neuskutečnitelné z důvodů

uvedených v článku 6(2)(a)(ii).

(2) Změna Provozom. Kterákoli ze stran může

změnit svou Provozovnu pouze na základě předchozího

písemného souhlasu druhé strany.

(3) Detmice. „Provozovna“ strany znamená

provozovnu dohodnutou mezi stranami, prostřednictvím

které taková strana jedná vrámci příslušné Transakce, s

tim, že pokud taková provozovna není dohodnuta ve

vztahu k některé straně, bude za Provozovnu považována

hlavní provozovna takové strany (nebo zapsané sídlo nebo

bydliště v případě neexistence hlavní provozovny).

10.

(I) Převod gra'v a povinností Žádná práva nebo

povinnosti vyplývající ze Smlouvy ani celá Smlouva

nemohou být bez předchozího souhlasu dmhé strany

uděleného ve Zvláštních ustanoveních nebo způsobem

uvedeným v článku 8(1) převedena, zatížena nebo jinak

postoupena třetí osobě nebo ve prospěch třetí osoby, a to

svýjimkou, že takový souhlas není vyžadován v případě

převodu celého jmění strany nebo jeho podstatné části

vsouvislosti sPřeměnou společnosti, který neznamená

změnu daňového stavu ve vztahu ke Smlouvě a který

nebude mít podstatný nepříznivý vliv na zájmy druhé

strany.

Různé

Omezení uvedené v předchozí větě se nevztahuje na právo

smluvních stran obdržet Částku závěrečného vyrovnání

nebo odškodnění podle odstavce 2.

(2) Výdaje. Porušující strana a strana, která

neprovedla platbu nebo dodání vtermínu splatnosti,

odškodní na požádání druhou stranu za veškeré účelně

vynaložené výdaje, včetně soudních výloh vzniklých druhé

straně při uplatňování či ochraně svých práv podle

Smlouvy v souvislosti s Případem porušení nebo takového

neplnění.

(3) Nahrávání. Každá smluvní strana (i) může

pořizovat elektronické či jiné nahrávky telefonických

rozhovorů stran v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli
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potenciální Transakcí, (ii) souhlasí stím, že nahrávky

mohou být předloženy jako důkazní materiál v jakémkoli

Řízení, které se týká Smlouvy nebo jakékoli potenciální

Transakce, a (iii) bude o takové možností nahrávání

apoužití jako důkazního materiálu informovat své

příslušné zaměstnance a získá veškeré souhlasy, které

mohou být zákonem požadovány před tím, než těmto

zaměstnancům povolí telefonickou komunikaci.

(4) Dokumenty. Dokud má nebo může mít kterákoli

ze stran jakékoli závazky vyplývající ze Smlouvy, každá

strana, pokud je rozumné fakticky a právně schopná

a pokud tím podstatně nepoškodí své právní nebo obchodní

postavení, včas poskytne druhé straně nebo příslušnému

státnímu orgánu nebo daňovému úřadu jakýkoli formulář,

potvrzení nebo jiný dokument (řádně vyplněný a pokud je

to vyžadováno, i řádně ověřený), který je buď

(a) uvedený ve Smlouvě, nebo který je

(b) rozumně požadován v písemné formě druhou stranou

za účelem provedení platby podle Smlouvy bez jakýchkoli

daňových či jiných odpočtů a srážek, nebo se sníženou

sazbou takových odpočtů či srážek.

(5) NáQravné prostředky. Práva a nápravné

prostředky uvedené ve Smlouvě jsou kumulativní

anevylučují ostatní zákonem stanovená práva a nápravné

prostředky.

(6) Vyloučení wdání se práva. Nevykonání nebo

prodlení ve výkonu (nebo částečný výkon) jakéhokoli

práva nebo nápravného prostředku podle Smlouvy nebude

považováno za vzdání se (nebo částečně vzdání se)

takového práva nebo nápravného prostředku a nebude tedy

v budoucnosti bránit výkonu takového práva nebo

nápravného prostředku ani ho jakkoli omezovat.

(7) Výpověď. Kterákoli ze stran může ukončit

Smlouvu výpovědí druhé straně srninímální výpovědní

lhůtou dvaceti dnů. Bez ohledu na takovou výpověď budou

veškeré vté době nevypořádane' Transakce i nadále

podléhat ustanovením Smlouvy a v tomto rozsahu

nastanou účinky ukončení Smlouvy až poté, co budou

splněny všechny povinnosti vyplývající zposlední takové

Transakce.

(8) Smluvní měna. Pokud je z jakéhokoli důvodu

platba provedena v jiné měně než ve Smluvní měně a takto

zaplacená částka, přepočtená na Smluvní měnu směnným

kursem převládajícím v době platby za prodej takové jiné

měny za Smluvní měnu, jak je přiměřeně zjištěn

příjemcem platby, nedosáhne výše částky ve Smluvní

měně splatné podle Smlouvy, strana dlužící takovou částku

neprodleně vyrovná rozdíl druhé straně jako samostatný

a nezávislý závazek.

(9) Předchozí Transakce. Transakce uzavřené před

datem účinnosti Rámcové smlouvy budou Rámcové

smlouvě podléhat, a to jednotlivě nebo podle typu,

vrozsahu uvedeném ve Zvláštních ustanoveních.

Vzájemná práva a povinnosti stran z Transakcí uzavřených

před datem účinnosti Rámcové smlouvy budou změněna

v rozsahu vyplývajícím z Rámcové smlouvy.

(10) Transakce jménem jiné osoby .

(a) Podmz'nfl. Pokud se tak stIany dohodnou ve

Zvlášmích ustanoveních, může kterákoli ze stran uzavřít

Transakci („Transakce jménem jiné osoby“) jako zástupce

(„Zástupce“) třetí osoby („Zastoupený“), avšak pouze

vpřípadě, že (i) je stranou oprávněnou jménem

Zastoupeného uzavřít Transakci, plnit veškeré jeho

závazky a přijímat plnění závazků druhé strany, jakož



ipřijímat veškerá oznámení a jiná sdělení uvedená ve

Smlouvě, a (ii) strana při uzavření Transakce a v příslušné

Konfumaci uvede, že vystupuje jako Zástupce vrámci

takové Transakce a sdělí druhé straně jméno

Zastoupeneho. Pokud tyto podmínky nebudou zcela

splněny, bude se mít za to, že smluvní strana jedná sama za

sebe.

(b) Informace o určigých událostech. Každá strana se

zavazuje, že pokud jako Zástupce uzavře Transakcí

jménem jiné osoby, bude ihned poté, co se dozví (i)

o jakékoli události nebo okolnosti tvořící případ popsaný

v článku 6(l)(a)(viii) ve vztahu k příslušnému

Zastoupenému, nebo (ii) o porušení jakýchkoli prohlášení

učiněných v článku 5 a odstavci (0 níže, nebo o jakékoli

události nebo okolností, v důsledku které je takové

prohlášení nesprávné ke dni, kdy bylo učiněno, informovat

druhou stranu o takové skutečnosti a na žádost druhé strany

jí poskytne další informace přiměřeně požadované takovou

stranou.

(c) Strany. Každá Transakce jménem jiné osoby

bude znamenat Transakcí uzavřenou výhradně mezi

příslušným Zastoupeným a druhou stranou. Veškerá

ustanovení Smlouvy budou samostatně platit pro vztah

mezi druhou stranou a jednotlivým Zastoupeným, pro

kterého Zástupce uzavřel Transakcí jménem jiné osoby,

jako kdyby každý takový Zastoupený byl stranou

samostatné Smlouvy sdruhou stranou, vyjma případů

uvedených v písmenu (d) níže. Procesní agentjmenovaný

Zástupcem je považován i za Procesního agenta každého

Zastoupeného.

(d) Odstoupení. Pokud ve vztahu k Zástupci nastane

jakýkoli Případ porušení nebo Změna okolností uvedená

v článku 6(2)(a)(ii) nebo (iii), může druhá strana odstoupit

od Transakcí podle článku 6(l)(b) nebo článku 6(2)(b) vůči

Zastoupenému, a to se stejným účinkem, jako kdyby nastal

takový Případ pomšení nebo Změna okolností ve vztahu

k Zastoupenému.

(e) Transakce na vlastní účet. Předchozími

ustanoveními není dotčena účinnost Smlouvy mezi

stranami ve vztahu kTransakcím, které může Zástupce

uzavřít svým jménem a na svůj vlastní účet.

0) Prohlášení. Každá strana vystupující jako

Zástupce prohlašuje druhé straně svým jménem a jménem

Zastoupeného, že bude při každé příležitosti, kdy uzavře

nebo zamýšlí uzavřít jakoukoli Transakcí jménem jiné

osoby, mít od osoby, kterou označí za Zastoupeného ve

vztahu k takové Transakci jménem jiné osoby, oprávnění

specifikované v odstavci 10(a)(í).

(11) Oddělitelnos! jednotlivých ustanovení Smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane neplatným,

protiprávním, neúčinným či nevymahatelnýrn podle práva

jakékoli aplikovatelné jurisdikce, nebude tím dotčena

platnost, zákonnost či vymahatelnost zbývajících

ustanovení Smlouvy v takové jurisdikcí, ani platnost,

účinnost čí vymahatelnost těchto a veškerých dalších

ustanovení podle práva veškerých jiných jurisdikcí.

Vtakovém případě strany nahradí vdobre' víře neplatné,

protiprávní, neúčinné či nevymahatelné ustanovení

ustanovením platným, účinným či vymahatelným se

stejným nebo s co možná nejvíce podobným smyslem.

(12) Rekonciliace portfolií a řešení sporů.

(a) Dohoda o rekoncíliaci Údajů o portfoliích.

Strany se dohodly na tom, že budou srovnávat portfolia,

jak to požadují techniky zmírňování rizika rekoncíliace
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portfolií pro transakce s OTC deriváty uvedené v článku

] l(l)(b) EMIR ve znění článku 13 kapitoly VIII Nařízení

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013

(„Techniky zmírňování rizika rekoncíliace portfolií“).

(z) Jednosměrné poskytování Údajů o portfoliích.

Pokudje ve Zvláštních ustanoveních jedna strana označena

jako Subjekt posílající Údaje o portfoliích a druhá strana je

ve Zvláštních ustanoveních označena jako Subjekt

přijímající Údaje o portfoliích:

(A) Subjekt posílající Údaje o portfoliích vkaždý

Den poskytnutí údajů poskytne Subjektu

příjímajícímu Údaje o portfoliích Údaje o portfoliích,

(B) Subjekt přijímající Údaje o portfoliích v každý

Den rekoncíliace portfolií provede Srovnávání údajů;

(C) pokud Subjekt přijímající Údaje o portfoliích zjistí

jednu nebo více nesrovnalostí, které tato strana,

jednající přiměřeně a v dobré víře, bude považovat za

podstatné pro práva a povinnosti stran ve vztahu

k jedné nebo více Příslušným transakeím, písemně tuto

skutečnost, co nejdříve to bude rozumně možné,

oznámí druhé straně a strany se navzájem poradí, aby

se pokusily tyto nesrovnalosti brzy vyřešit, dokud

budou tyto nesrovnalosti nadále existovat, mimo jiné

s použitím veškerých aktualizovaných srovnávacích

údajů vypracovaných vdobě, kdy budou tyto

nesrovnalosti nadále existovat; a

(D) pokud Subjekt přijímající Údaje o portfoliích

neoznámí Subjektu posílajícímu Údaje o portfoliích, že

Údaje o portfoliích obsahují nesrovnalosti do 16:00

hodin místního času vmístč provozovny Subjektu

posílajícího Údaje o portfoliích vpátý Společný

obchodní den po Dnu rekoncíliace portfolií, nebo po

dnu, ve který Subjekt posílající Údaje o portfoliích tyto

Údaje o portfoliích poskytl Subjektu přijímajícímu

Údaje o portfoliích (podle toho, který ztěchto dnů

nastane později), bude se mít za to, že Subjekt

přijímající Údaje o portfoliích tyto Údaje o portfoliích

potvrdil

(ir) Vměna Údajů o gorgoliích. Pokud jsou obě

strany ve Zvláštních ustanoveních označeny jako Subjekty

posílající Údaje o portfoliích:

(A) poskytne v každý Den poskytnutí údajů každá ze

stran druhé straně Udaje o portfoliích;

(B) provede v každý Den rekoncíliace portfolií každá

ze stran Srovnávání údajů; a

(C) pokud některá strana zjistí jednu nebo více

nesrovnalostí, které tato strana, jednající přiměřeně

a v dobré víře, bude považovat za podstatné pro práva

a povinnosti stran ve vztahu k jedné nebo více

Příslušným transakcím, písenmě tuto skutečnost, co

nejdříve to bude rozumně možné, oznámí druhé straně

a strany se navzájem poradí, aby se pokusily tyto

nesrovnalosti brzy vyřešit, dokud budou tyto

nesrovnalosti nadále existovat, mimo jiné spoužitím

veškerých aktualizovaných srovnávacích údajů

vypracovaných vdobě, kdy budou tyto nesrovnalosti

nadále existovat.

(b) Změna gostavení. Každá strana může změnit své

vlastní označení s písemným souhlasem druhé strany

(přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odmítán

nebo odkládán a pro tyto účely se strany dohodly mimo

jiné natom, že strana bude moci důvodně odmítat souhlas,

pokud by tento souhlas měl za následek to, že druhá strana

by měla různé označení ve vztahu k této straně a jednomu



nebo více Přidruženým subjektům této strany).

Pokud strana, jednající přiměřeně a v dobré víře, bude toho

názoru, že strany mají Srovnávání údajů provádět s větší či

menší frekvencí, než jak je strany vté době provádějí,

oznámí to písemně druhé straně a na žádost poskytne

důkazy. Ode dne, kdy toto oznámení bude platně doručeno,

se použije tato větší či menší fi'ekvence a první následný

Den rekonciliace portfolií bude dřívější znásledujících

dvou dnů: den dohodnutý stranami, nebo poslední

Společný obchodní den vadobí rekoncilíace portfolií

začínající v den, kdy proběhlo bezprostředně předcházející

Srovnávání údajů (nebo, pokud nenastane žádný Společný

obchodní den, který spadá do tohoto Období rekonciliace

portfolií a který nastane v den platnosti tohoto oznámení či

po něm, první Společný obchodní den po pozdějším

znásledujících dvou dnů: konec tohoto Období

rekoncílíace portfolií a datum platnosti tohoto oznámení).

(c) Použití zástypců a třetích stran — poskytovatelů

služeb. Pro účely veškerých nebo některých jednání podle

článků 10(12)(a) a (b) může každá strana zmocnit:

(i) Přidružený subjekt, aby jednal jako její zástupce,

bezprostředně po písemném oznámení druhé stranč

(mimo jiné včetně označení tohoto Přidmženého subjektu

jako zástupce ve Zvláštních ustanoveních), a/nebo

(ii) se souhlasem druhé strany (tento souhlas nesmí být

bezdůvodně odmítán nebo odkládán), (x) jiný subjekt než

Přidružený subjekt, aby jednal jako zástupce, a/nebo (y)

kvalifikovanou a řádně zmocněnou třetí stranu —

poskytovatele služeb.

Strana může ve Zvláštních ustanoveních uvést, že může

použít třetí stranu — poskytovatele služeb.

(d) Postup pro odhalování a řešení Sporů. Strany se

dohodly na tom, že pro odhalování a řešení Sporů mezi

sebou budou používat následující postup:

(i) každá strana může označit Spor zasláním Oznámení

o Sporu druhé straně;

(ii) vDen Sporu či po něm se strany vdobré víře

navzájem poradí, aby se pokusily Spor brzy vyřešit, mimo

jiné také výměnou příslušných informací a označením

apoužitím Dohodnutého postupu, který může být použit

na předmět Sporu, nebo pokud žádný takový Dohodnutý

postup neexistuje nebo se strany dohodnou, že tento

Dohodnutý postup by nebyl vhodný, stanovením

a použitím metody řešení Sporu; a

(iii) ve vztahu ke Sporu, který nebude vyřešen do pěti

Společných obchodních dnů ode Dne Sporu, strany věc

interně postoupí příslušně seniomím zaměstnancům či

jiným členům této strany nebo jejího Přidruženého

subjektu, poradce nebo zástupce nad rámec jednání podle

bodu (ii) výše (včetně jednání podle Dohodnutého

postupu označeného a použitého podle bodu (ii) výše),

a pokud toto postoupení neproběhlo v důsledku jednání

podle bodu (ii) výše (včetně Dohodnutého postupu).

(e) Interní Dostupv pro zaznamenávání a sledování

Sgorů. Obě strany se dohodly, že pokud se na obě strany

vztahují Techniky zmírňování rizika při řešení Sporů,

každá strana bude mít zřízeny interní postupy a procesy pro

zaznamenávání a sledování Sporů po dobu, než bude

příslušný Spor vyřešen.

(fl Vztah kdalším postypům pro rekonciliaci

Qoraolií a řešení sporů. Tento článek 10(12) a jakékoli

jednání či nečinnost jakékoli strany ve vztahu kněmu
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nemají vliv na práva a povinnosti, které strany mají vůči

sobě navzájem podle jakéhokoli Dohodnutého postupu

nebo jiného smluvního ujednání, ze zákona či jinak.

Zejména, leč nikoliv výlučně, (a) jakékoli ocenění ve

vztahu k jedné nebo více Příslušným transakcím pro účely

tohoto článku 10(l2) nebude mít vliv na žádné jiné ocenění

ve vztahu ktěmto Příslušným transakcím učiněné pro

účely kolaterálu, závěrečného vyrovnání, sporu či pro jiné

účely; (b) strany se mohou pokusit vzájemné problémy

anesrovnalosti odhalit a řešit, než jedna ze stran doručí

Oznámení o Sporu; a (c) žádné ustanovení tohoto článku

10(12) nezavazuje žádnou stranu kdoručení Oznámení

o Sporu po odhalení takového problému či nesrovnalosti

(bez ohledu na to, že tento problém či nesrovnalost mohou

zůstat nevyřešeny), ani neomezuje práva stran doručit

Oznámení o Sporu, zahájit Dohodnutý postup nebo v něm

pokračovat (bez ohledu na to, zda došlo, či nedošlo

k jednání podle článku l0(12)(d)), ani jinak použít jakýkoli

postup řešení sporů ve vztahu ktomuto problému či

nesrovnalosti (bez ohledu na to, zda došlo, či nedošlo

k jednání podle článku 10(12)(d)).

(13) Společná ustanovení.

(a) Náprayy porušení. Bez ohledu na práva,

pravomoci a opravné prostředky ze zákona, pokud strana

neučiní jakékoli jednání vyžadované článkem 10(12) či

jednání za účelem dodržení článku 10(12), nebude to

představovat případ porušení ve vztahu k této straně ani

jiný případ, který jakékoli straně umožňuje ukončit

jakoukoli Příslušnou transakci či jinou Transakci podle této

Smlouvy.

d)) Detmice. Pro účely článků 10(12) a 10(13):

„Den poskytnutí údajů“ znamená každý den. na jehož

určení se strany dohodnou, přičemž pokud kdohodě

nedojde, Den poskytnutí údajů bude Společný obchodní

den bezprostředně před Dnem rekonciliace portfolií.

„Den Sporu“ ve vztahu k určitému Sporu znamená den, ve

který strana druhé straně platně doručí Oznámení o Sporu,

přičemž pokud ve vztahu kurčítému Sporu obě strany

doručí Oznámení o Sporu, Den Sporu bude den, ve který

bude platně doručeno dřívější ztčchto oznámení.

Oznámení o Sporu bude platně doručeno, pokud bude

doručeno způsobem, který si strany dohodly pro

doručování oznámení podle této Smlouvy.

„Den rekonciliace portfolií“ znamená každý den, na jehož

určení se strany dohodnou, přičemž Den rekonciliace

portfolií bude Záložní den rekonciliace portfolií, pokud (a)

nebude dohodnut žádný den nebo (b) dohodnutý den

nastane po Záložním dnu rekonciliace portfolií.

„Den začátku povinnosti rekonciliace portfolií“ znamená

první kalendářní den, ve který se Požadavky na

rekoncilíaci portfolií vztahují na jednu nebo obě strany

a na strany se vztahuje článek 10(12).

„Dohodnutý postup“ znamená postup dohodnutý mezi

stranami ve vztahu ke Sporu (vyjma Postupu pro řešení

Sporů), mimo jiné včetně postupu v článku 11, případně

upravený stranami.

„Hlavní podmínky“ ve vztahu k Příslušné transakci a určité

straně znamená oceněni této Příslušné transakce a jiné

údaje, které příslušná strana považuje za podstatné,

přičemž mezi tyto údaje mohou patřit den účinnosti,

stanovený den splatnosti, dny platby či vypořádání,

nominální hodnota kontraktu a měna Příslušné transakce,

podkladový nástroj, pozice smluvních stran, konvence



obchodního dne a příslušné pevné nebo pohyblivé sazby

Příslušné transakce. Aby se předešlo pochybnostem,

„Hlavní podmínky“ nezahrnují údaje o výpočtu ani

metodologii žádné podmínky.

„Období rekonciliace portfolií“ ve vztahu ke stranám

znamená:

(a) pokud Požadavky na rekonciliaci portfolií vyžadují,

aby Srovnávání údajů proběhlo v každý obchodní den,

jeden Společný obchodní den;

(b) pokud Požadavky na rekonciliaci portfolií vyžadují,

aby Srovnávání údajů proběhlo jednou týdně, jeden

kalendářní týden;

(c) pokud Požadavky na rekonciliaci portfolií vyžadují,

aby Srovnávání údajů proběhlo jednou za čtvrtletí, tři

kalendářní měsíce; nebo

(d) pokud Požadavky na rekonciliaci portfolií vyžadují,

aby Srovnávání údajů proběhlo jednou ročně, jeden

kalendářní rok.

„Oznámení o Sporu“ znamená písemné oznámení, které

stanoví, že se jedná o oznámení o sporu pro účely článku

10(12)(d), a které přiměřeně podrobně popisuje sporný

problém (mimo jiné včetně Příslušných transakcí, kterých

se tento problém týká).

„Postup pro řešení Sporů“ znamená postup pro odhalování

a řešení uvedený v článku 10(12)(d).

„Požadavky na rekonciliaci portfolií“ znamená požadavky

na jednu nebo obě strany, které jsou v souladu

s Technikarni zmírňování rizika rekonciliace portfolií.

„Přidružený subjekt“ ve vztahu kjake'koli osobě znamená

subjekt přímo či nepřímo ovládaný touto osobou, subjekt

přímo či nepřímo ovládající tuto osobu, nebo osobu přímo

či nepřímo společně ovládanou s touto osobou. Pro tyto

účely „ovládání“ subjektu nebo osoby znamená dispozici

s většinou hlasovacích práv v tomto subjektu či osobě.

„Příslušná transakce“ znamená transakci, na kterou se

vztahují Techniky zmírňování rizika rekonciliace portfolií

a/nebo Techniky zmírňování rizika při řešení Sporů.

„Společný obchodní den“ znamená den, který je Obchodní

den ve vztahu k oběma stranám.

„Spor“ znamená spor mezi stranami, (a) na který podle

výhradního názoru strany doručující příslušné Oznámení

o Sporu má být použit Postup pro řešení Sporů (nebo jiný

Dohodnutý postup) podle Technik zmírňování rizika při

řešení Sporu; a (b) ve vztahu ke kterému bylo platně

doručeno Oznámení o Sporu.

„Srovnávání údajů“ ve vztahu ke straně přijímající Údaje

oportfoliích znamená porovnání Údajů o portfoliích

poskytnutých druhou stranou svlastními záznamy první

strany ohledně všech nevypořádaných Příslušných

transakcí mezi stranami za účelem včasného odhalení

neporozumění Hlavním podmínkám.

„Techniky zmírňování rizika při řešení Sporů“ znamená

techniky zrrtirňování rizika při řešení sporů pro OTC

derivátové transakce uvedené včlánku 11(1)(b) EMlR

ve znění článku 15 kapitoly VIII Nařízení Komise

v přenesené pravomocí (EU) č. 149/2013.

„třetí strana — poskytovatel služeb“ znamená subjekt,

o kterém se strany dohodnou, že bude za obě strany činit

všechna nebo některá jednání podle příslušného

ustanovení.
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„Údaje o portfoliích“ ve vztahu ke straně, která tyto údaje

poskytuje nebo je povinna poskytovat, znamená Hlavní

podmínky ve vztahu ke všem nevypořádaným Příslušným

transakcím mezi stranami ve formě a standardu, který

umožní srovnání, v rozsahu a stupni podrobnosti, který by

byl přiměřený pro Subjekt posílající Udaje o portfoliích,

pokud by byl přijímající stranou. Nedohodnou-li se strany

jinak, informace zahrnuté v rámci Údajů o portfoliích,

které má strana poskytnout v Den poskytnutí údajů, budou

vypracovány ke konci pracovní doby v bezprostředně

předcházející Obchodní den strany poskytující Údaje

o portfoliích a to tak, jak písemně stanoví strana

poskytující Údaje o portfoliích.

„Záložní den rekonciliace portfolií“ znamená: (a) ve

vztahu k Období rekonciliace portfolií začínajícímu v Den

začátku povinnosti rekonciliace portfolií poslední Společný

obchodní den vtomto Období rekonciliace portfolií;

a jinak (b) poslední Společný obchodní den vadobí

rekonciliace portfolií začínajícím vkalendářní den

bezprostředně následující po posledním kalendářním dnu

bezprostředně předcházejícího Období rekonciliace

portfolií. Pokud vurčitém Období rekonciliace portfolií

není žádný Společný obchodní den, Den rekonciliace

portfolií bude první Společný obchodní den po konci

tohoto Období rekonciliace portfolií.

„zástupce“ znamená subjekt zmocněný ktomu, aby jednal

výhradně jménem zmocnitele s druhou stranou ve vztahu

ke všem nebo některým jednáním podle příslušného

ustanovení.

11. Rozhodně právo, řešení sporů, jurisdikce,

rozhodčí řízení

(]) Rozhodné právo. Pokud nebude dohodnuto jinak

ve Zvláštních ustanoveních, Smlouva se řídí a je vykládána

podle právního řádu České republiky.

 

(2) Řešení sporů. jurisdikce, rozhodčí řízení. Každá

strana neodvolatelně souhlasí stím, že vpřípadě

jakéhokoli sporu vzniklého zte'to Smlouvy nebo

vsouvislosti s ní (i) budou mít soudy uvedené ve

Zvláštních ustanoveních nevýlučnou pravomoc a každá

strana se takové nevýlučné pravomoci neodvolatelně

podvoluje, nebo (ii) pokud tak bude stanoveno

ve Zvláštních ustanoveních, jakýkoli takový spor bude

s konečnou platností řešen v rozhodčím řízení jedním nebo

více rozhodci podle rozhodčích pravidel uvedených ve

Zvláštních ustanoveních, přičemž každá strana se zavazuje

tato pravidla dodržovat.

Pokud nedojde ke specifikaci uvedené v bodech (i) a (ii),

soudy příslušné v hlavním finančním centru nebo,

vpřípadě neexistence obecně uznávaného ňnančního

centra, v hlavním městě země, jejímž právem se řídí

Smlouva, budou mít nevýlučnou pravomoc v jakémkoli

sporu, žalobě či jiném řízení týkajícím se Smlouvy

(„Řízení") a každá strana se neodvolatelně podvoluje

takové nevýlučné pravomoci.

(3) Doručování soudních písemností. Bude—li

stanoveno ve Zvláštních ustanoveních, každá strana

jmenuje svého zástupce pro doručování písemností

(„Procesní agent"), aby přijímal jménem strany soudní

písemnosti vrámci Řízení. Pokud Procesní agent není

schopen z jakéhokoli důvodu vykonávat svou funkci,

taková strana bude neprodleně o takové skutečnosti

informovat druhou stranu a ve lhůtě třiceti dnů jmenuje

náhradního Procesního agenta, jež bude pro druhou stranu

akceptovatelný.



(4) Vzdám' se imunigg. Smlouva je obchodní

smlouvou. V maximálním rozsahu povoleném příslušným

právem se každá Strana vzdává veškeré imunity ve vztahu

k sobě a svému majetku (bez ohledu na jeho využití nebo

zamýšlené použití) z důvodu suverenity nebo z jiného

důvodu proti žalobám, exekucím nebo jiným právním

řízením a zavazuje se, že se nebude domáhat imunity

v žádném Řízení.
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Tato Příloha a její Doplňky mění a doplňují Obecná

ustanovení, která jsou součástí Rámcové smlouvy. Tato

Příloha a její příslušné Doplňky se stávají nedílnou

součástí Smlouvy, pokud tuto Přílohu a příslušný

Doplněk či Doplňky strany začlení do Rámcové smlouvy.

l. Účel, platnost

(1) Účel. Účelem této Přílohy ("Příloha pro

derivátove' transakce") je upravit Transakce ( "Derivátové

transakce"), které jsou

(a) mimoburzovními transakcemí, včetně, nikoliv však

výlučně, termínových (forward), swapových (swap),

opčních (option) transakcí, jakož i úrokových transakcí

(cap, floor, collar), a dále kombinaci těchto a dalších

podobných transakcí, jejichž předmětem je

(i) výměna peněz denominovaných v různých měnách,

(ii) dodávka nebo převod měn, cenných papírů nebo

zaknihovaných cenných papírů, investičních či

finančních nástrojů, komodit, drahých kovů,

energie (včetně, nikoliv však výlučně, plynu a

elektřiny) nebo jiného majetku,

(iii) výplata peněz, je-li povinnost ktakové výplatě

nebo částka takové výplaty závislá na tržních,

úvěrových nebo jiných událostech či okolnostech

(včetně, nikoliv však výlučně, úrovně úrokových

sazeb nebo směnných kursů, úvěrového rozpětí,

cenových, tržních nebo ekonomických indexů,

statistik, povětrnostních podmínek, ekonomických

podmínek nebo jiných měřítek),

(iv) kombinace výše uvedených transakcí; nebo

(b) transakcemi uvedenými v článku 1(2)(a) této Přílohy.

Pokud nejsou výslovně definovány vtéto Příloze nebo

jejich příslušných Doplňcich, mají výrazy svelkým

počátečním písmenem stejný význam jako v Obecných

ustanoveních a jiných příslušných Přílohách či

Doplňcich.

(2) Platnost. Pokud je tato Příloha součástí

Rámcové smlouvy mezi stranami, bude taková Rámcová

Produktová příloha pro derivátové transakce 1/2

smlouva (včetně této Přílohy) platit i pro jakékoli

Derivátové transakce uzavřené mezi těmito stranami

prostřednictvím jejich Provozoven specifikovaných

v takové Rámcové smlouvě pro Derivátové transakce,

které

(a) byly uzavřeny za podmínek takové Rámcové smlouvy

(bez ohledu na to, zda jde o typ Transakce uvedený

v článku l(l)(a) této Přílohy) nebo

(b) které jsou Devizovými transakcemi, pokud strany

uvedly včlánku 2 Zvláštních ustanovení, že Doplněk

k Devizovým transakcím bude začleněn do této Přílohy,

nebo

(c) jde o typ Transakce uvedený ve Zvláštních

ustanoveních jako typ Transakce, na který se vztahuje

tato Příloha.

2. Další Standardní tržní dokumentace

Pokud strany ve Zvláštních ustanoveních, v Koníirmaci

či vjíném dokumentu začlení do podminek Transakce

jakoukoli Standardní tržní dokumentaci, at’ už zcela nebo

zčásti, takto začleněná dokumentace (nebo její části) bude

platit pro takovou Transakci. Pro vyloučeni pochybností

je nutno uvést, že pokud se strany nedohodnou jinak,

budou podmínky takové Standardní tržní dokumentace

vykládány vsouladu správem upravujícím Rámcovou

smlouvu, na kterém se strany dohodnou včlánku 4

Zvláštních ustanovení.

"Standardní tržní dokumentace" znamená

dokumentaci (včetně, nikoliv však výlučně, jakékoli

dokumentace vydané ČBA nebo jakoukoli odvětvovou

asociací), která definuje různé typy Transakcí, jejich

podmínky a technické rysy, a která může obsahovatjednu

nebo více definic, seznamy definic, dodatky (včetně,

nikoliv však výlučně, vzorů Konfiimací) nebo ustanovení

pro použití vsouvislosti s jinou standardní rámcovou

smlouvou.

3. Poskytnutí tinančního zajištění

Veškeré povinnosti stran týkající se převodu peněžních

prostředků nebo Finančních nástrojů jako finančního

kolaterálu budou splněny vsouladu sustanovenimi



platné Přílohy 0 udržování finančního zajištění nebo

podle jakýchkoli dalších pravidel, na kterých se strany

samostatně dohodnou.

4. Definice běžně užívané vDoplňcích této

Přílohy

"Kalkulační agent" znamená stranu nebo třetí osobu takto

označenou ve vztahu k příslušné Transakci; Kalkulační

agent provádí přiměřeně a vdobré víře veškeré

kalkulace, úpravy, stanovení hodnot, odhady,

předpoklady nebo výběry;

"Měna vypořádání v penězích" znamená českou korunu,

pokud nebude dohodnuto jinak;

dohodnutý mezi

Transakci nebo,

"Datum účinnosti" znamená den

stranami ve vztahu kpříslušné

nedohodnou-li se strany, Datum obchodu; Datum

účinnosti je první den Transakce a nebude—li mezi

stranami dohodnuto jinak. nepodléhá žádným úpravám

podle článku 3(6) Obecných ustanovení;

"Burza" znamená regulovanou nebo organizovanou

burzu(y) nebo kotační systém(y) pro podkladové aktivum

nebo hodnotu Transakce, na kterém/kterých se strany

dohodnou. Tato definice podléhá jakékoli změně, na

které se mohou strany dohodnout v Konfinnaci nebo v

samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku)

nebo jinak;

"Burzovní den" znamená obchodní den na příslušné

Burze. Pokud kterýkoli platební nebo dodací termín,

datum rozhodnutí nebo ocenění, datum zahájení nebo

ukončení nebo kterýkoli den realizace dohodnutý mezi

stranami, který je považován za Burzovní den, není

Burzovním dnem, bude platit ustanovení článku 3(6)

Obecných ustanovení, a to za předpokladu, že pro účely

uplatnění takových ustanovení budou odkazy na

Obchodní den považovány za odkazy na Burzovní den;

"Dohoda o narušení trhu" znamená jakákoli ustanovení

začleněná do Konfirmací nebo dohodnutá mezi stranami

v samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku)

nebo jinak, která stanoví důsledky Případu narušení trhu,

který nastal a trvá v Case ocenění v příslušné Datum

ocenění;

"Případ narušení trhu" znamená situaci, kdy u

Podkladového aktiva nebo hodnoty Transakce

podléhající kotacim, Kalkulační agent zjistí během

půlhodinové lhůty, která končí v Čase ocenění, že došlo

kpřerušení kotací nebo kpodstatnému omezení

obchodování na příslušné burze (zejména zdůvodu

pohybů cen nad limity povolené příslušnou burzou,

centrální bankou nebo tržním podnikem či jiným

orgánem), pokud jde o Podkladové aktivum nebo

hodnotu nebo jakékoli termínové (future) nebo opční

(option) kontrakty týkající se Podkladového aktiva nebo

hodnoty. Tato definice podléhá změnám, na kterých se

mohou strany dohodnout vKonfirmaci nebo

v samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku)

nebo jinak;

"Datum vypořádání" znamená, s výhradou změn

uvedených vpříslušném Doplňku a úprav podle článku

3(6) Obecných ustanovení, každý den dohodnutý mezi

stranami pro provedení plateb, dodávek nebo převodů v

rámci příslušné Transakce;

Platba bude "souběžná", bude-li provedena v rámci

systému dodání-proti-platbě nebo, v případě neexistence
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takového systému nebo nebude-li použítí takového

systému za daných okolností obvyklé, ke stejnému dni

jako dodání nebo převod měn, cenných papírů,

zaknihovaných cenných papírů, investičních či

finančních nástrojů, komodit, drahého kovu, energie

nebo jiných věcí či majetku;

"Datum ukončení" znamená den dohodnutý mezi

stranami pro příslušnou Transakci nebo, pokud se strany

nedohodnou, poslední Datum vypořádání Transakce;

Datum ukončení je poslední den Transakce a nebude-li

dohodnuto jinak, nepodléhá žádným úpravám podle

článku 3(6) Obecných ustanovení;

"Datum obchodu" znamená den u7avření příslušné

Transakce stranami;

"Datum ocenění" znamená, s výhradou úprav podle

platně Dohody o narušení trhu nebo podle článku 3(6)

Obecných ustanovení, (i) den dohodnutý mezi stranami

pro stanovení příslušných cen, úrokových sazeb,

směnných kursů, úvěrového rozpětí, tržních a

ekonomických indexů, statistik, povětrnostních

podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek

týkajících se příslušné Transakce nebo, nedohodnou-li se

strany, (ii) den stanovený v příslušném Doplňku;

"Čas ocenění" znamená čas dohodnutý mezi stranami

vrámci příslušné Transakce nebo, nedohodnou-li se

strany, ukončení obchodování k Dalu ocenění.
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Tento Doplněk mění a doplňuje Obecná ustanovení,

Přílohu pro derívátové transakce a její další Doplňky,

které jsou součástí Rámcové smlouvy. Tento Doplněk se

stává nedílnou součástí Smlouvy, pokud jej strany

začlení do Rámcové smlouvy.

1. Účel, výklad

(1) _U_cg1_. Účelem tohoto Doplňku („Doplněk

k Devizovým transakcim“) je upravit Devizové

transakce, které zahrnují promptní devizové obchody

(spot), termínové devizové obchody, termínové devizové

Obchody bez dodání, devizové Opce, devizové opce bez

dodání, devizové swapy (Foreign Exchange Swap) nebo

jiné Transakce dohodnuté mezi stranami v rámci

individuální Transakce nebo ve Zvláštních ustanoveních.

(2) Výklad. Tento Doplněk je nedílnou součástí

Přílohy pro derivátové transakce. Termín „Příloha“, jak je

používán v článcích IQ) a 1(3) Obecných ustanovení, by

měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk.

Vpřípadě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými

částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto

Doplňkemje rozhodující tento Doplněk.

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Doplňku, mají

výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam

jako v Obecných ustanoveních, Příloze pro derivátové

transakce, nebo jiných příslušných Přílohách či Doplňcích.

2. Devizové transakce

„Devizový spot“ znamená Transakci, kdy jedna strana

(„Prodávající“) prodává druhé straně („Kupující“) určitou

částku stanovené měny („Referenční měna“) proti platbě

dohodnuté částky jiné měny („Měna vypořádání“) a oba

dluhy jsou promptně vypořádány.

„Termínový devizový obchod“ znamená Transakci, kdy

Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku

Referenční měny proti platbě dohodnuté částky Měny

vypořádání a oba dluhy jsou vypořádány ve stanovené

pozdější lhůtě.

„Termínový devizový obchod bez dodání“ znamená

Transakci, kdy Prodávající prodává Kupujícímu určitou

částku Referenční měny, která je nesměnitelnou,
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Devizové transakce

nepřevoditelnou nebo málo obchodovanou měnou, proti

platbě dohodnuté částky Měny vypořádání, a oba dluhy

jsou vypořádány zaplacením Částky měny vypořádání

Prodávajícím nebo Kupujícím, vycházející z rozdílu mezi

dohodnutou cenou za Měnu vypořádání a cenou za Mčnu

vypořádání ve stanovené pozdější lhůtě.

„Devizová Opce“ znamená Opční transakci, kde

Prodávající uděluje Kupujícímu proti platbě Premia právo

koupit (v případě kupní opce „Call“) či prodat (v případě

prodejní opce ,,Pul“) určitou částku Referenční měny

(„Měna call opce“ vpřípadě kupní Opce a „Měna put

opce“ vpřípadě prodejní opce) proti platbě dohodnuté

částky Měny vypořádání („Měna put opce“ vpřípadě

kupní opce a „Měna call Opce“ v případě prodejní opce).

Devizovou opci lze vypořádat

(i) vpřípadě Devizové opce, kde je uplatněno

„Fyzické vypořádání“ („Fyzicky vypořádaná

devizová opcc“), dodáním nebo převodem určité

částky Referenční měny proti platbě dohodnuté

částky Měny vypořádání, nebo

(ii) v případě Devizové Opce, kde je uplatněno

„Vypořádání v penězích“ (Devizová Opce

vypořádaná v penězích“), zaplacením Částky

vypořádání vpenězích vycházející zrozdílu mezi

dohodnutou cenou za Měnu vypořádání a cenou za

Měnu vypořádání k Dam ocenění.

„Devizová opce bez dodání“ znamená Opční transakci,

kdy Prodávající uděluje Kupujícímu proti platbě Prémia

právo koupit (v případě kupní opce „Call“) či prodat

(v případě prodejní Opce „Put“) určitou částku

Referenční měny, která je nesměnitelnou,

—nepřevoditelnou nebo málo obchodovanou měnou

(„Měna call opce“ vpřípadě kupní opce a „Měna put

opce“ vpřípadě prodejní opce) proti platbě dohodnuté

částky Měny vypořádání („Měna put opce“ vpřípadě

kupní opce a „Měna call opce“ v případě prodejní opce),

a oba dluhy jsou vypořádány zaplacením Částky

vypořádání v penězích vycházející zrozdílu mezi

dohodnutou cenou za Měnu vypořádání a cenou za Měnu

vypořádání k Datu ocenění.



„Devizový swap“ znamenájednu Transakci, kdy

(a) Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku

Referenční měny za dohodnutou částku Měny

vypořádání, přičemž obě platby jsou vypořádány ve

stanovené lhůtě, a současně

(b) Kupující prodává Prodávajícímu určitou částku

Referenční měny proti platbě dohodnuté částky Měny

vypořádání, přičemž obě platby jsou vypořádány ve

stanovené pozdější lhůtě.

3. Dodání a platby

(1) Devizový spot a Termínový devizový obchod

K dohodnutému Datu vypořádání Devizového spotu nebo

Ter-minového devizového obchodu Prodávající doručí

nebo převede na Kupujícího dohodnutou částku

Referenční měny a Kupující doručí nebo převede na

Prodávajícího dohodnutou částku Měny vypořádání.

(2) Termínový devizový obchod bez dodání.

K dohodnutému Datu vypořádání Termínového

devizového obchodu bez dodání Prodávající zaplatí

Kupujícímu absolutní hodnotu Částky měny vypořádání,

je—li taková částka zápornou hodnotou, a Kupující zaplatí

Prodávajícímu Částku měny \ypořádání, je-li taková

částka kladnou hodnotou.

„Částka měny vypořádání“ znamená částku vyjádřenou
v Měně vypořádání a vypočtenou na základě

následujícího vzorce:

[Dohodnutá částka Měny vypořádání x (1. rmnovy hn )]

Kurz mln) vypdidnu

(3) Devizový swag. K dohodnutému počátečnímu

Datu vypořádání Devizového swapu Prodávající doručí

nebo převede na Kupujícího dohodnutou částku

Referenční měny a Kupující doručí nebo převede na

Prodávajícího dohodnutou částku Měny vypořádání. K

dohodnutému konečnému Datu vypořádání Devizového

swapu Kupující doručí nebo převede na Prodávajícího

dohodnutou částku Referenční měny a Prodávající doručí
nebo převede na Kupujícího dohodnutou částku Měny

vypořádání.

(4) Fvzickv Wpořádana' devizová once.
Kdohodnutému Dam zaplaceni Prémia za Fyzicky

vypořádanou devizovou opci zaplatí Kupující
Prodávajícímu Premium. Pokud je Fyzicky vypořádaná

devizová opce realizována nebo je-li považována za
realizovanou kdohodnutému Datu vypořádání Opční

transakce, Prodávající doručí nebo převede na Kupujícího
dohodnutou částku Referenční měny proti souběžné

platbě dohodnuté částky Měny vypořádání.

(5) Devizová opce bez dodání a Devizová once
gmořádana' vgenězích. Kdohodnutému Datu zaplacení

Prémia za Devizovou opci bez dodání nebo za Devizovou

opci vypořádanou vpenězích zaplatí Kupující

Prodávajícímu Premium. Pokud je Opční transakce

realizována nebo je—li považována za realizovanou

kdohodnutému Datu vypořádání Devizové opce bez

dodání nebo Devizové opce vypořádaná vpenězích,
zaplatí Prodávající Kupujícímu Částku vypořádání
v penězích, je—li taková částka kladnou hodnotou.

„Částka v ořádání v enězích“ znamená částkuYP P

vyjádřenou vMěně vypořádání a vypočtenou podle

Doplněk !( Příloze pro derivátové transakce

Devizové transakce

následujícího vzorce,

(i) v případě Opční transakce, kde Referenční měna je

Měnou put opce a Měna vypořádání je Měnou call

opce:

[dohodnutáčástkiMěnymllopcel Kun měnymýg'l Eglugnicetm [,

Kun-změny WWI

(ii) v případě Opční transakce, kde Referenční měna
je Měnou call opce a Měna vypořádáníje Měnou

put opce:

[dohodnulá mu.. Měny put opu x (Rial Eg gm Km mth! meggi“

Kurz měny vypdbdání

(6) De mice.

„Termínový kurz“ znamená termínový devizový kurz

dohodnutý mezi stranami, vyjádřený jako částka

Referenční měny za jednu jednotku Měny vypořádání.

„Kurz měny vypořádání“ znamená devizový kurz

vyjádřený jako částka Referenční měny za jednu

jednotku Měny vypořádání, stanovená Kalkulačním

agentem k Datu ocenění a v Čase ocenění a vycházející

zdevizového kurzu platného pro Referenční měnu

aMěnu vypořádání („Měnový pér“) (i) kótovanou

azískanou z Cenového zdroje uvedeného v dohodnuté

Opci na měnový kurz nebo, nedohodnou-li se strany,

(ii) stanovenou Kalkulačním agentem.

„Opce na měnový kurz“ znamená devizový kurz

dohodnutý mezi stranami sodkazem na publikaci,

obrazovku (screen) nebo internetové stránky
poskytovatele informací nebo na jiný cenový zdroj

(„Cenový zdroj“).

„Realizační cena“ (Strike price—)l znamená devizový

kurz dohodnutý mezi stranami, kterým je směněn
Měnový pár, pokud je Opční transakce realizována nebo
je-li považována za realizovanou; tento kurz je vyjádřen
jako částka Referenční měny za jednu jednotku Měny

vypořádání.

4. Ustanovení platná pro Opční transakce

Pokud nebude vtomto Doplňku stanoveno jinak, bude
jakýkoli termín týkající se Opční transakce vykládán
vsouladu s platným Doplňkem k Opčním transakcím

vydaným ČBA.

\—

' Pojmy „Realizační cena“ a „Strike Price“ mají stejný význam; použití
jednoho nebo obou těchto pojmů je přípustné,



Návrh formuláře Konfirmace pro Devizový swap

Komu:

Od:

Datum:

V návaznosti na náš telefonický rozhovor tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakcí ve formě Dcvízového swapu

[která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací a uzavřené

mezi námi dne ........ Tato Konfirmace je Konfirmací ve smyslu článku 2(2) Obecných ustanovení. Pokud nejsou výslovně

definovány v této Konfirmaci, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvě]. [Pro

účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové

transakce, veškeré její Doplňky použitelné k této Transakcí a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou

obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní

asociací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací k

Datu obchodu (dále jen „ČBA Dokumentacc“). V případě rozporu mezi ČBA Dokumentaci a touto Konfirmací je rozhodně

znění této Konfirmacc. V případě rozpom mezi ČBA Dokumentací a Rámcovou smlouvou je rozhodné znění této ČBA

Dokumentacej2 [Ustanovení části 2 písm. (b) Zvláštních ustanovení se ve vztahu k této Transakcí mění následovně:

“[Název Přílohy/Doplňku], vydání [číslo vydání]" se nahrazuje následujícím zněním „[Název Přílohy/Doplňku]_ vydání

[číslo vydání]"]3

Podmínky Transakcejsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo: []

Datum Transakce: []

Strana A [obchodní firma, IČO, sídlo]:

Strana B [obchodní firma, IČO, sídlo]:

Počáteční výměna:

Datum vypořádání: []

Prodávající (Měny vypořádání): Strana [A/B]

Kupující (Měny vypořádání): Strana [B/A]

Částka Měny vypořádání: []

Částka Referenční měny: []

Spotový kurz: []

Konečná výměna:

Datum vypořádání: []

Prodávající (Měny vypořádání): Strana [B/A]

Kupující (Měny vypořádání): Strana [A/B]

Částka Měny vypořádání: []

Částka Referenční měny: []

Termínový kurz: []

 

Z Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud si strany přejí začlenit do konkrétní Transakce nejnovější vydání příslušných Příloh/a nebo Doplňků na místo těch.

které jsou začleněny do Rámcové smlouvy podle části 2 písm. (b) Zvláštních ustanovení.

3 Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud si strany přejí začlenit do konkrétní Transakce novější vydání příslušných Příloh a/ncbo Doplňků, než které jsou

začleněny do Rámcové smlouvy podle části 2 písm. (b) Zvláštních ustanovení.

Doplněk k Příloze pro deriva'tové transakce

Devizové transakce



Další podmínky:

Kalkulačni agent: Strana [A/B]

Vypořádání: []

Účel Strany [A/B] pro Měnu

vypořádání: ll

Účet Strany [A/B] pro Referenční

měnu: ll

[Zastoupení]: Transakce je Transakci jménem jiné osoby. [Jméno Zástupce]

vystupuje jako Zástupce jménem [obchodni firma nebo jiná

identifikace Zastoupeného].

[Další ustanoveni:]

Prosíme, potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím vrácením [], popř.

zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základni podmínky příslušného Devizového swapu

podle této Konfumace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

S pozdravem

[Podpis] [Podpis za protistranu]
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ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

DOPLNĚK K PŘÍLOZE PRO DERIVÁTOVÉ TRANSAKCE

ÚROKOVÉ TRANSAKCE

Vydání 12/2016

Tento Doplněk mění a doplňuje Obecná ustanovení,

Přílohu pro derivátové transakce ajejí další Doplňky, které

jsou součástí Rámcové smlouvy, Tento Doplněk se stává

nedílnou součástí Smlouvy, pokud jej strany začlení do

Rámcové smlouvy.

1. Účel, výklad

(1) Eel Účelem tohoto Doplňku ("Doplněk k

Úrokovým transakcím") je upravit Úrokové transakce, které

zahrnují úrokové swapy (Interest Rate Swap), měnové

swapy (Cross Currency Rate Swap), dohody o budouci

sazbě (Forward Rate Agreement), úrokový cap (Interest

Rate Cap), úrokový floor (Interest Rate Floor), úrokovou

swapci (Interest Rate Swaption) nebo jakékoli jiné

Transakce dohodnuté mezi stranami vrámci individuální

Transakce nebo ve Zvlášmích ustanoveních.

(2) Výklad. Tento Doplněk je nedílnou součástí

Přílohy pro derivátové transakce. Termín "Příloha", jak je

používán v článcích 1(2) a 1(3) Obecných ustanovení, by

měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými

částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto Doplňkem

je rozhodující tento Doplněk.

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Doplňku, mají

výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako

v Obecných ustanoveních, Příloze pro derivátové transakce,

nebo jiných příslušných Přílohách či Doplňcích.

2. Úrokové transakce

"Úrokový swap" znamená Transakci, kdy

(a) jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách,

peněžité částky ("Pohyblive' částky") ve stanovené měně,

vypočtené znominální částky ("Nominální částka")

v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě, a

(b) druhá strana zaplati , jednorázově nebo ve splátkách, bud'

(i) peněžité částky ("Pevné částky") ve stejné měně,

vypočtenou ze stejné Nominální částky při Pevné

sazbě, nebo
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(ii) Pohyblivé částky ve stejné měně vypočtené ze stejné

Nominální částky při jiné Pohyblivé sazbě.

"Měnový swap" znamená Transakci, kdy

(a) jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách,

Pohyblivé částky nebo Pevné částky ve stanovené měně

vypočtené ze stanovené nominální částky ("Částka měny")

v takové měně, a

(b) druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách,

Pohyblivé částky nebo Pevné částky v jiné měně vypočtené

z Částky měny v takové jiné měně,

"Dohoda o budoucí sazbě" nebo "FRA" znamená Transakci,

kdy jedna strana ("Prodávající") nebo druhá strana

("Kupující") zaplati, jednorázově nebo ve splátkách,

Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené

z Nominální částky v takové měně a Pohyblivé sazby.

"Úrokový cap" znamená Transakci, kdy Prodávající zaplatí

Kupujícímu, jednorázově nebo ve splátkách, za dohodnuté

prémium Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené

z Nominální částky v takové měně a Pohyblivé sazby, je-li

taková částka kladnou hodnotou.

"Úrokový floor" znamená Transakci, kdy Prodávající

zaplatí Kupujícímu, jednorázově nebo ve splátkách, za

dohodnuté prémium absolutní hodnotu Pohyblivé částky ve

stanovené měně vypočtené zNominální částky vtakové

měně a Pohyblivé sazby, je-li taková částka zápornou

hodnotou.

"Úroková swapce" znamená Opční transakci, kdy

Prodávající udělí Kupujícímu za zaplacení Prémia právo

vyvolat účinnost základní Úrokové transakce ("Podkladová

transakce"), čímž bude Podkladová transakce vypořádána

(i) v případě Úrokové swapce, kdy je uplatněno "Fyzické

vypořádání" okamžikem provedení všech plateb a

dodání nebo převodů, které mají strany uskutečnit,

vsouladu spodmínkami Podkladové transakce

("Úroková swapce vypořádaná fyzicky"), nebo

(ii) vpřípadě Úrokové swapce, kdy je uplatněno

"Vypořádání v penězích" okamžikem zaplacení
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Částky vypořádání v penězích vycházející z hodnoty

Podkladové transakce k Datu ocenění ("Úroková

swapce vypořádaná v penězích"), je-lí taková hodnota

z pohledu Kupujícího kladnou hodnotou.

3. Dodání a platby

(1) Úrokoyý swag a Měnozý swag. Ke každému

dohodnutému Datu vypořádání pro zaplacení Pohyblivé

částky strana dlužící takovou částku ("Plátce Pohyblivé

částky") zaplatí Pohyblivou částku a ke každému Datu

vypořádání pro zaplacení Pevné částky strana dlužící

takovou částku ("Plátce Pevné částky") zaplatí Pevnou

částku.

(2) Dohoda o budoucí sazbě (”FR/1”}, Ke každému

dohodnutému Datu vypořádání pro zaplacení Pohyblivé

částky Prodávající zaplatí Kupujícímu Pohyblivou částku,

je—li taková částka kladnou hodnotou, a Kupující zaplatí

Prodávajícímu Pohyblivou částku vpřípadě, že je taková

částka zápornou hodnotou.

(3) Úrokogv' cag a Úrokoyý floor. Ke každému

dohodnutému Datu vypořádání pro zaplacení prémia zaplatí

Kupující Prodávajícímu dohodnuté prémium. Ke každému

dohodnutému Datu vypořádání pro zaplacení Pohyblivé

částky Prodávající podléhající Urokovému capu zaplatí

Kupujícímu Pohyblivou částku, je—li taková částka kladnou

hodnotou, a Prodávající podléhající Úrokovému flooru

zaplatí Kupujícímu Pohyblivou částku vpřípadě, že je

taková částka zápornou hodnotou.

 

(4) Úroková swapce vvpořa'daná fyzicky. Ke

každému dohodnutému Datu placení prémia za Urokovou

swapcí vypořádanou fyzicky zaplatí Kupující

Prodávajícímu Prémium. Pokud je Uroková swapcc

vypořádaná fyzicky realizována nebo je-li považována za

realizovanou, ke každému dohodnutému Datu vypořádání

pro zaplacení Pohyblivé částky v rámci Podkladové

transakce zaplatí Pohyblivou částku Plátce pohyblivé částky

a ke každému Datu vypořádání pro zaplacení Pevné částky

v rámci Podkladové transakce zaplatí Pevnou částku Plátce

pevné částky.

(5) Úroková swapce Wpořádaná v penězích. Ke

každému Datu placení prémia za Úrokovou swapci

vypořádanou v penězích zaplatí Kupující Prodávajícímu

Prémium. Pokud je Úroková swapce vypořádaná v penězích

realizována nebo je-li považována za realizovanou, k Datu

vypořádání Úrokové swapce vypořádané v penězích zaplatí

Prodávající Kupujícímu Částku vypořádání v penězích, je-li

taková částka kladnou hodnotou.

Částka vypořádání v penězích je

(a) částka dohodnutá mezi stranami nebo, pokud se strany

nedohodnou,

(b) částka vMěně vypořádání v penězích odpovídající

hodnotě Podkladové transakce, jak je stanovena

Kalkulačním agentem kDatu ocenění vsouladu s (i)

Metodou vypořádání V penězích, na které se strany

dohodnou v rámci příslušné Opční transakce nebo, pokud se

strany nedohodnou, (ii) ustanovením článku 7(l)(a)

Obecných ustanovení, a uplatněna způsobem, jako by (l) byl

Kupující jedinou Stranou provádějící kalkulaci, (ii)

příslušná Opční transakce byla jediná Transkace, (iii)

Datum ocenění bylo Datem předčasného ukončení, a (iv)

Měna vypořádání v penězích byla Základní měnou.

4. Výpočet Pevné částky a Pohyblivé částky

(1) Pevné částky. Pevná částka splatná kDatu

vypořádání pro zaplacení Pevné částky je částka
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(a) dohodnutá mezi stranami pro takové Datum vypořádání

nebo Dobu kalkulace vztahující se k takovému Datu

vypořádání nebo, nedohodnouin se strany,

(b) rovnající se součinu (i) Kalkulační částky (ii) Pevné

sazby, a (iii) Urokové báze zvolené stranami pro Pevnou

částku.

(2) Pohyblivé část/gg. Pohyblivá částka splatná k Datu

vypořádání pro zaplacení Pohyblivé částky je částka

(a) rovnající se součinu (i) Kalkulační částky, (ii) Pohyblivé

sazby (plus nebo minus rozpětí (spread)), a (iii) Úrokové

báze určené snanami pro Pohyblivou částku, není-li u

příslušné Transakce rozhodnuto pro "Skládání" ani pro

"Paušální skládání", nebo

(b) je-li rozhodnuto u příslušné Transakce pro "Skládání",

rovnající se součtu Částek období skládání vypočtených za

každé Období skládání v Době kalkulace vztahující se

k takovému Dam vypořádání, nebo

(c) je—li u příslušné Transakce rozhodnuto pro "Paušální

skládání", rovnající se součtu (i) Základních částek období

skládání a (ii) Dodatečných částek období skládání, přičemž

každá taková částka je vypočtena za každé Období skládání

v Době kalkulace vztahující se k takovému Datu

vypořádání.

Pro účely výpočtu Pohyblivé částky a v případě uplatnění

"Skládání" nebo "Paušálního skládání" vrámci příslušné

Transakce:

"Období skládání" znamená ve vztahu k Době kalkulace

každé období počínaje Datem účinnosti nebo Datem

skládání (včetně) a konče následujícím Datem skládání nebo

Datem ukončení (vyjma).

"Datum skládání" znamená každý den během doby trvání

příslušné Transakce, na kterém se strany dohodnou,

s výhradou příslušných úprav Konečného data období

uvedených v článku 3(6) Obecných ustanovení.

"Částka období skládání" znamená u každého Období

skládání částku rovnající se součinu (i) Upravené kalkulační

částky, (ii) Pohybliyé sazby (plus nebo minus rozpětí

(spread)), a (iii) Urokové báze určené stranami pro

Pohyblivou částku.

"Upravená kalkulační částka" znamená (i), ve vztahu k

prvnímu Období skládání v Době kalkulace Kalkulační

částku za tuto Dobu kalkulace a (ii), ve vztahu ke každému

následnému Období skládání v této Době kalkulace částku

rovnající se součtu Kalkulační částky za tuto Dobu

kalkulace a Částek období skládání za každé předcházející

Období skládání v této Době kalkulace.

"Základní částka období skládání" znamená u každého

Období skládání částku vypočtenou podle metody uvedené

v odstavci 2(a) výše.

"Dodatečná částka období skládání" znamená u každého

Období skládání částku rovnající se součinu (i) Paušální

částky skládání, (ii) Pohyblivé sazby, a (iii) Úrokové báze

určené stranami pro Pohyblivou částku.

"Paušální částka skládání" znamená (i) nulu ve vztahu

k prvnímu Období skládání v této Době kalkulace a (ii), ve

vztahu ke každému následujícímu Období skládání vtéto

Době kalkulace, částku rovnající se součtu Základních

částek období skládání a Dodatečných částek období

skládání za každé předcházející Období skládání v této Době

kalkulace.

(3) Kalkulační částka, "Kalkulační částka" znamená

Nominální částku nebo Částku měny vyjádřenou ve



stanovené měně, na které se strany dohodnou ve vztahu

kpříslušnému Datu vypořádání nebo Době kalkulace

související s takovým Datem vypořádání.

(4) Pevná sazba. "Pevná sazba" znamená úrokovou

sazbu vyjádřenou jako desetinné číslo rovnající se roční

sazbě dohodnuté mezi stranami ve vztahu kpříslušnému

Dam vypořádání nebo Době kalkulace související

s takovým Datem vypořádání.

(5) Pohyblivá sazba. "Pohyblivá sazba" znamená

(a) v případě Dohody o budoucí sazbě, Úrokového capu a

Úrokového tlooru, rozdíl mezi (i) úrokovou sazbou

stanovenou způsobem popsaným v níže uvedeném písmenu

(b) a (ii) Pevnou sazbou, přičemž taková sazba je v každém

případě vyjádřena jako desetinné číslo rovnající se roční

sazbě a

(b) v případě ostatních Úrokových transakcí, (i) úrokovou

sazbou vyjádřenou jako desetinné číslo rovnající se roční

sazbě, na které se strany dohodnou ve vztahu k příslušnému

Datu vypořádání nebo Době kalkulace či Období skládání

související s takovým Datem vypořádání, nebo, nedojde—li

k takové dohodě. a (ii) strany přistoupí ke stanovené

Opci Pohyblivé sazby a (x) dohodnou se pouze na jednom

Datu obnovení ve vztahu kpříslušnému Datu vypořádání

nebo Době kalkulace či Období skládání související

s takovým Datem vypořádání, Úrokovou sazbu vypořádání

k takovému Datu obnovení, nebo (y), pokud se strany

dohodnou na více Datech obnovení ve vztahu k příslušnému

Datu vypořádání nebo Době kalkulace či Období skládání

související s takovým Datem vypořádání, aritmetický

průměr Úrokových sazeb vypořádání za každé takové

Datum obnovení, nebo (z) pokud se strany dohodnou na

více Datech obnovení a na "Váženém průměru" ve vztahu

kpříslušném Datu vypořádání nebo Době kalkulace či

Období skládání související s takovým Datem vypořádání,

vážený aritmetický průměr Úrokových sazeb vypořádání za

každé takové Datum obnovení vypočtený (x) násobením

každé Úrokové sazby vypořádání počtem dni odpovídající

době platnosti takové Úrokové sazby vypořádání, (y)

součtem těchto součínů a (z) vydělením takového součtu

počtem dní vpříslušné Době kalkulace nebo v Období

skládání.

"Úroková sazba vypořádání" znamená úrokovou sazbu

vyjádřenou jako desetinné číslo rovnající se roční sazbě,

která je stanovena k příslušnému Datu obnovení nebo ve

vztahu k tomuto datu na základě úrokové sazby (i) kótované

a získané prostřednictvím Cenového zdroje určeného

v rámci dohodnuté Opce Pohyblivé sazby nebo, nedojde—li

k takové dohodě, (ii) stanovené Kalkulačnim agentem.

"Opce Pohyblivé sazby" znamená úrokovou sazbu, na které

se strany dohodnou s odvoláním na publikaci, obrazovku

(screen) nebo internetové stránky příslušného poskytovatele

informací nebo na jiný cenový zdroj ("Cenový zdroj ").

"Datum obnovení" znamená, s výhradou úprav podle článku

3(6) Obecných ustanovení, každý den (i) dohodnutý mezi

stranami v rámci příslušné Transakce, nebo (ii) určený na

základě uplatnění dohodnuté Opce Pohyblivé sazby

podléhající ustanovením níže uvedeného odstavce 8.

(6) Zaokrouhlovám'. Jakákoli úroková sazba použitá

pro výpočet Pohyblivé částky nebo Pevné částky bude,

není-li celým číslem, zaokrouhlena směrem nahoru nebo

dolů knejbližšímu pátému desetinnému místu. Pokud je

šesté desetinné místo číslo pět, zaokrouhlí se páté desetinné

místo směrem nahoru.

(7) Úroková báze. "Úroková báze" znamená, na

základě výběru stran pro výpočet Pevné částky nebo
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Pohyblivé částky nebo Částek vypořádání:

(a) "1/1" znamená zlomek, kde čitatelem i jmenovatelem je

číslo ].

(b) "Actual/360" znamená zlomek, kde čitatelem je

skutečný počet uplynulých dní v Době kalkulace nebo v

Období skládání a jmenovatelem je číslo 360.

(c) "3013/360" znamená zlomek, kde čitatelem je počet

uplynulých dní v Době kalkulace nebo v Období skládání,

přičemž základ pro výpočet je rok čítající 12 měsíců po 30

dnech, a kde jmenovatelem je číslo 360. Pokud je poslední

den Doby kalkulace nebo Období skládání posledním dnem

měsíce února, počet uplynulých dní vtakovém měsící je

chápán jako skutečný počet dní.

(d) "30/360" znamená zlomek, kde čitatelem je počet

uplynulých dní v Době kalkulace nebo v Období skládání,

přičemž základem pro výpočet je rok čítající 12 měsíců po

30 dnech a kde jmenovatelem je číslo 360. Pokud je

poslední den Doby kalkulace nebo Období skládání 31.

dnem měsíce a prvni den Doby kalkulace nebo Období

skládání není 30. nebo 31. dnem měsíce, je poslední měsíc

období považován za měsíc čítající 31 dní. Pokud je

poslední den Doby kalkulace nebo Období skládání

posledním dnem měsíce února, je počet uplynulých dní

v takovém měsíci chápán jako skutečný počet dní .

(e) "360/360 (německý standard)" znamená zlomek, kde

čitatelem je počet uplynulých dni v Době kalkulace nebo

vadobí skládání, přičemž základem pro výpočet je rok

čítající 360 dní, 12 měsíců po 30 dnech, a kdejmenovatelem

je číslo 360.

(f) "Actual/365" znamená zlomek, kde čitatelem je

skutečný počet uplynulých dní v Době kalkulace nebo

v Období skládání a jmenovatelem je číslo 365 nebo,

v případě přestupného roku, číslo 366. Pokud by část Doby

kalkulace nebo Období skládání připadla na přestupný rok,

"Actual/365" znamená součet (i) zlomku, kde čitatelem je

skutečný počet uplynulých dní v běžném (nikoliv

přestupném) roce a kde jmenovatelem je číslo 365, a (ii)

zlomlm, kde čitatelem je počet skutečných uplynulých dní

v přestupném roce a jmenovatelem je číslo 366.

(g) "Actual/Fixed 365" znamená zlomek, kde čitatelem je

skutečný počet uplynulých dní vDobě kalkulace nebo

v Období skládání a jmenovatelem je číslo 365.

(h) "365/365 (německý standard)" znamená zlomek, kde

čitatelem je počet uplynulých dní vDobě kalkulace nebo

vadobí skládání a jmenovatelem je číslo 365 nebo,

v případě přestupného roku, číslo 366.

(i) "Actual/Actual (standard AFB/FBF)" znamená zlomek,

kde čitatelem je skutečný počet uplynulých dní vDobě

kalkulace nebo v Období skládání a jmenovatelem je číslo

365 (nebo 366, připadne-li 29. únor na Dobu kalkulace nebo

Období skládání). Pokud je Doba kalkulace nebo Období

skládání lhůtou přesahující jeden rok, základ se vypočte

následovně:

(a) počet celých let se odpočítává od posledního dne

Doby kalkulace nebo Období skládání, a

(b) k tomuto číslu se přičte zlomek za příslušné období

vypočtený podle výše uvedeného modelu.

(8) Stanovení Úrokové sazbv vypořádání. V případě,

kdy má být stanovena Pohyblivá sazba s odkazem na

příslušnou Opci Pohyblivé sazby, oznámí Kalkulační agent

druhé straně, resp. každé straně, Úrokovou sazbu

vypořádání a Pohyblivou sazbu zní vypočtenou k Datu

obnovení nebo ihned poté. Pokud k Datu obnovení nastane



Případ narušení cenového zdroje a Kalkulační agent zjistí,

že takový případ je závažný,

(a) pokud se strany dohodly pouze na jednom Datu

obnovení ve vztahu kpříslušnému Datu vypořádání nebo

Dobč kalkulace nebo Období skládání související s takovým

Datem vypořádání, bude Datum obnovení přesunuto na

první následující Obchodní den, kdy nenastane žádný Případ

narušení cenového zdroje, pokud však nenastane Případ

narušení cenového zdroje vztahující se k příslušné Opci

Pohyblivé sazby v každém zpěti Obchodních dnů

bezprostředně následujících po Datu obnovení; v takovém

případě je takový pátý Obchodní den považován za Datum

obnovení a Kalkulační agent stanoví Urokovou sazbu

vypořádání k takovému pátému Obchodnímu dni; nebo

(b) pokud se strany dohodnou na více Datech obnovení ve

vztahu k příslušnému Datu vypořádání nebo Době kalkulace

či Období skládání souvisejícímu s takovým Datem

vypořádání, takové datum obnovení by mělo být opomenuto

s tím, že nebude považováno za příslušné Datum obnovení s

podmínkou, že pokud působením tohoto ustanovení nebude

stanoveno žádné Datum obnovení, bude platit výše uvedený

bod (a).

(9) Narušení cenového zdroje a Změna cenového

zdroie. " Případ narušení cenového zdroje" znamenájakékoli

selhání příslušného Cenového zdroje, který oznamuje,

ukazuje nebo zveřejňuje úrokovou sazbu pro příslušnou

Opci Pohyblivé sazby nebo jiné informace nezbytné pro

stanovení úrokové sazby, nebo dočasné či trvalé přerušení

nebo nedostupnost Cenového zdroje. Pokud příslušný

Cenový zdroj přestane oznamovat, ukazovat nebo

zveřejňovat úrokovou sazbu pro příslušnou Opci Pohyblivé

sazby a (i) strany se dohodnou na náhradním cenovém zdroji

("Následný cenový zdroj") pro příslušnou Transakci nebo,

nedojde-li k takové dohodě, (ii) a Následný cenový zdroj je

oficiálně oznámen vpublikaci, na obrazovce nebo na

internetových stránkách příslušného poskytovatele

informací nebo zadavatelem (sponzorem) Opce Pohyblivé

sazby, stanoví Kalkulační agent Urokovou sazbu

vypořádání s odkazem na takový Následný cenový zdroj.

Pokud se strany nedohodnou na Následném cenovém zdroji

nebo takový zdroj není určen, stanoví Kalkulační agent

Úrokovou sazbu vypořádání sodkazem na novou Opci

Pohyblivé sazby dohodnutou mezi stranami.

(10) Oprava zveřejněných úrokových sazeb.

Vpřipadě, kdy má být Pohyblivá sazba stanovena

s odkazem na určitou Opci Pohyblivé sazby a kdy úroková

sazba omámená, zobrazená nebo zveřejněná příslušným

poskytovatelem informací a použitá Kalkulačním agentem

pro stanovení Úrokové sazby vypořádání je následně

opravena a oznámena, zobrazena nebo zveřejněna (ve

lhůtách uvedených pro příslušného poskytovatele informací

v dokumentu: „2006 lSDA Definitions vydaných

INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES

ASSOCIATION, INC“), oznámí Kalkulační agent druhé

straně, resp. každé straně, Úrokovou sazbu vypořádání,

Pohyblivou sazbu 2 ní vypočtenou a Pohyblivou částku

splatnou V důsledku takové opravy, a to do 15 Obchodních

dní od uplynutí příslušné lhůty, ke které se příslušná sazba

vztahuje. Na rozdílu v Pohyblivé částce vzniklém v

důsledku takové úpravy nabíhají po dobu mezi zaplacením

původně vypočtené výše Pohyblivé částky a její opravené

výše určené podle tohoto odstavce úroky určené jako

náklady získání finančních prostředků (cost of funds)

nutných ke krytí takové částky rozdílu vynaložené stranou

oprávněnou k obdržení takové částky rozdílu.

(11)

"Doba kalkulace" znamená každou lhůtu, která začíná

Doba kalkulace. Konečné datum období.
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Datem účinnosti nebo Konečným datem období (včetně) a

končí k následujícímu Konečnému datu období nebo k Datu

ukončení (bez takového dne).

"Konečné datum období" znamená

(a) každý den během doby trvání Transakce, na kterém se

strany dohodnou, nebo

(b) pokud se strany dohodnou na eurodolaru vrámci

eurodolarové úmluvy, každý den během doby trvání

Transakce, který číselně odpovídá předcházejícímu

příslušnému Konečnému datu období nebo Datu účinnosti

v kalendářním měsíci, tj. určitý počet měsíců následujících

po měsíci, kdy takové předcházející Konečné datum období

nebo Datum účinnosti nastalo, a to za předpokladu, že

pokud neexistuje žádný číselně odpovídající den

v kalendářním měsíci, ve kterém by takové Konečné datum

období mělo nastat, bude Konečné datum období

považováno za poslední Obchodní den takového

kalendářního měsíce a veškerá následná Konečná data

období budou považována za poslední Obchodní den

kalendářního měsíce odpovídající určitému počtu měsíců

následujících po měsíci, ve kterém nastalo předcházející

Konečné datum období a, nedojde-li k takovým dohodám,

(c) každé Datum vypořádání, a to s výhradou úprav podle

článku 3(6) Obecných ustanovení, které budou adekvátně

uplatněny svýjimkou případu, kdy se strany dohodly na

vyloučení úprav.

(12) Datum vypořádání.

"Datum vypořádání" znamená ve vztahu kzaplacení

Pohyblivých částek nebo Pevných částek

(a) každý den během doby trvání Transakce dohodnutý mezi

stranami pro zaplacení Pohyblivých částek nebo Pevných

částek, nebo

(b), pokud se strany dohodnou na Pozdní platbě, každý den

odpovídající stanovenému počtu dní následujících po

příslušném Konečném datu období nebo Datu ukončení,

nebo

(c) pokud se strany dohodnou na Předčasné platbě, každý

den odpovídající určitému počtu dní předcházejících

příslušnému Konečnému datu období nebo Datu ukončení

nebo, nedojde—li k takovým dohodám,

(d) každé Konečné datum období, a to s výhradou úprav

podle článku 3(6) Obecných ustanovení.

(l 3) Záporné úrokové sazby

Bez ohledu na výše uvedené, nedohodnou-li se strany ve

Zvláštních ustanoveních, popřípadě ve vztahu ke konkrétní

Transakci či Transakcím jinak, pro účely výpočtu Pohyblivé

částky splatné stranou (s výjimkou placení Pohyblivé částky

u Úrokového floom) se použije "Metoda záporných

úrokových sazeb'l

(a) u Transakci, u kterých se použiie "Metoda zápomých

urokog'ch sazeb", sjednaných bez podmínek "Skládání"

nebo "Paušální skládání", pokud je Pohyblivá částka splatná

stranou k Datu vypořádání záporná částka (ať již z důvodu

zjištěné záporné Pohyblivé sazby, nebo záporného rozpětí

(spread) přičteného k Pohyblivé sazbě), platí, Že:

(I) Pohyblivá částka splatná takovou stranou kDatu

vypořádání je považována za nulu, a že

(II) druhá strana zaplatí takové straně absolutní hodnotu

záporné Pohyblivé částky tak, jak byla vypočtena a

to vedle jakýchkoli částek jinak splatných druhou

stranou za Dobu kalkulace k tomuto Datu

vypořádání (zejména Pevné částky).



Jakékoli částky placené druhou stranou ve vztahu

k absolutní hodnotě záporné Pohyblivé částky budou

zaplaceny na účet určený obdrživší stranou (nepodá-li

taková druhá strana včasné oznámení obsahující rozumné

námitky proti takovému určení) v měně, v níž by taková

Pohyblivá částka bývala byla placena, pokud by se bývalo

jednalo o kladnou částku (a to bez ohledu na měnu, v níž je

druhá stranajinak povinna činit platby).

(b) 11 Transakcí, u kterých se použíie "Metoda záporných

úrokog'ch sazeb", sjednaných za podmínek "Skládání"

nebo "Paušální skládání", pokud je Částka období skládání,

Základní částka období skládání nebo Dodatečná částka

období skládání záporná částka (ať již zdůvodu zjištěné

záporné Pohyblivé sazby, nebo záporného rozpětí (spread)

přičteného k Pohyblivé sazbě), bude Pohyblivá částka za

Dobu kalkulace, v níž nastane nebo nastanou taková Období

skládání, rovna bud' součtu všech Částek období skládání,

nebo součtu všech Základních částek období skládání a

všech Dodatečných částek období skládání za tuto Dobu

kalkulace (at' je taková částka kladná či záporná). Pokud je

taková částka kladná, Plátce Pohyblivé částky ohledně takto

vypočtené Pohyblivé částky zaplatí tuto Pohyblivou částku

druhé straně. Pokud je taková částka záporná, platí, že:

(1) Pohyblivá částka splatná stranou jež by jinak byla

povinna tuto Pohyblivou částku zaplatit, je

považována za nulu, a že

(II) druhá strana zaplati takové straně absolutní hodnotu

záporné Pohyblivé částky tak, jak byla vypočtena,

přičemž taková platba bude provedena v souladu

s ustanoveními písmena (a) výše.

(c) u Transakcí, u kterých ie dohodnuta & použije se

"Metoda nulových úrokových sazeb", sie—dnanich bez

podmínek "Skládání" nebo "Paušální skládání"_ pokud je

Pohyblivá částka splatná stranou k Datu vypořádání záporná
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částka (ať již z důvodu zjištěné záporné Pohyblivé sazby,

nebo záporného rozpětí (spread) přičteného k Pohyblivé

sazbě), platí, Že:

(l) Pohyblivá částka splatná takovou stranou k Datu

vypořádání je považována za nulu, a že

(II) dnůiá strana nebude povinna zaplatit takové straně

absolutní hodnotu záporné Pohyblivé částky tak, jak

byla vypočtena, a bude povinna zaplatit pouze

částky jinak splatné druhou stranou za příslušnou

Dobu kalkulace (zejména Pevné částky).

(d) u Transakcí, u kterých je dohodnuta a použiie se

"Metoda nulových úrokových sazeb". sjednaných za

podmínek "Skládání" nebo "Paušální skládání", pokud je

Částka období skládání, Základní částka období skládání

nebo Dodatečná částka období skládání záporná částka (ať

již Z důvodu zjištěné záporné Pohyblivé sazby, nebo

záporného rozpětí (spread) přičtene'ho k Pohyblivé sazbě),

platí, že:

(1) taková Částka období skládání, Základní částka

období skládání nebo Dodatečná částka období

skládání bude považována za nulu, a že

(Il) taková Částka období skládání, Základní částka

období skládání nebo Dodatečná částka období

skládání nezvýší ani nesníží jakoukoliv Upravenou

kalkulační částku, Paušální částku skládání nebo

Pohyblivou částku.

5. Ustanovení platná pro Opční transakce

Pokud nebude v tomto Doplňku stanoveno jinak, bude

jakýkoli termín týkající se Opční transakce vykládán

v souladu s platným Doplňkem k Opčním transakcím

vydaným CBA.
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Tento Doplněk mění a doplňuje Obecná ustanovení,

Přílohu pro derivátove' transakce a její další Doplňky,

které jsou součástí Rámcové smlouvy. Tento Doplněk se

stává nedílnou součástí Smlouvy, pokud jej strany

začlení do Rámcové smlouvy.

1. Účel, výklad

(1) Účel. Účelem tohoto Doplňku ("Doplnčk

kOpčním transakcim") je upravit Transakce ("Opční

transakce"), kdy jedna strana ("Prodávajíci") uděluje

druhé straně ("Kupující"), proti platbě dohodnutého

prémia ("Pre'mium") nebo za jinou úplatu, právo

("Opci"):

(a) koupit (v případě kupní Opce "Call") či prodat (v

případě prodejní Opce "Put") dohodnutou částku nebo

množství cizích měn. cenných papírů, finančních

nástrojů, komodit, drahých kovů, energie nebo jiných

věcí či majetku ("Podkladová aktiva") za dohodnutou

cenu, přičemž oba dluhy jsou vypořádány (i) v případě

Opční transakce, kde je uplatněno Fyzické vypořádání

okamžikem dodání nebo převodu dohodnuté částky nebo

nmožství Podkladových aktiv za dohodnutou cenu, nebo

(ii) vpřípadě Opční transakce, kde je uplatněno

Vypořádání v penězích, okamžikem zaplacení Částky

vypořádání v penězích vycházející zrozdílu mezi

dohodnutou cenou za Podkladová aktiva ("Realizační

cena", "Strike Price“) a cenou za taková Podkladová

aktiva k Datu ocenění ("Cena vypořádání"),

(b) požadovat zaplacení Částky vypořádání vpenězích

vycházející z rozdílu mezi dohodnutou úrovní

("Realizační úroveň") úrokových sazeb nebo devizových

lausů, úvěrového rozpětí, cen, tržních nebo

ekonomických indexů, statistik, povětrnostních

podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek

("Podkladové měřítko") a úrovní takového Podkladového

měřítka k Datu ocenění ("Úroveň vypořádání"),

(c) vyvolat účinnost podkladové transakce ("Podkladová

transakce"), přičemž Podkladové transakce je vypořádána

(i) v případě Opční transakce, kde je uplatněno Fyzické

 

' Pojmy "Realizační cena" & "Strike Price" mají stejný význam; použití

jednoho ncbo obou těchto pojmů je přípustné.
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vypořádání okamžikem provedení veškerých plateb

adodání nebo převodů, které mají strany provést

v souladu s podmínkami Podkladové transakce, nebo (ii)

v případě Opční transakce, kde je uplatněno Vypořádání

v penězích, okamžikem zaplacení Částky vypořádání

v penězích vycházející zhodnoty Podkladové transakce

kDatu ocenění, je—li taková hodnota zpohledu

Kupujícího kladnou hodnotou; nebo

(d) ukončit příslušnou Transakci do té míry, že veškeré

dluhy vyplývající z ukončené Transakce nebo ze

Smlouvy související s ukončenou Transakcí, které by

jinak byly splatné k Dam realizace nebo po takovém datu,

budou nahrazeny povinností zaplatit Částku vypořádání

vpenězích vycházející zhodnoty ukončené Transakce,

kterou dluží buď Prodávající, je-li taková částka kladnou

hodnotou, nebo Kupující, je-li taková částka zápornou

hodnotou.

(2) Výklad. Tento Doplněk je nedílnou součástí

Přílohy pro derivátové transakce. Termín "Příloha", jak je

používán v článcích l(2) a l(3) Obecných ustanovení, by

měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk.

Vpřípadě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými

částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto

Doplňkem je rozhodující tento Doplněk.

Pokud nejsou výslovně definovány vtomto Doplňku,

mají výrazy svelkým počátečním písmenem stejný

význam jako vaecných ustanoveních, Příloze pro

derivátové transakce, nebo jiných příslušných Přílohách

či Doplňcích.

2. Opční transakce

(1) Sggly.

"Americká opce" znamená Opční transakci, kdy je Opce

realizovatelná každý Obchodní den realizace v období od

Data zahájení (včetně) do Data expirace (včetně).

"Bermudská opce" znamená Opční transakci, kdy je

Opce realizovatelná každý Obchodní den realizace

dohodnutý mezi stranami (jednotlivě jako "Plánované

datum realizace") a k Datu expirace, s výhradou úprav

podle článku 3(6) Obecných ustanovení.



"Evropská opce" znamená Opční transakci, kdy je Opce

realizovatelná k Datu expirace.

"Asijská opce" znamená Americkou opci, Berrnudskou

opci nebo Evropskou opci, kdy je Cena vypořádání nebo

Uroveň vypořádání vypočtena k Datu ocenění jako

průměr cen nebo úrovni stanovených pro Podkladové

aktivum nebo Podkladové měřítko ke každému Datu

průměrování.

(2) Tm.

"Call" znamená Opční transakci. při jejiž realizaci (i)

v případě článku l(l)(a)(í) tohoto Doplňku, je Prodávající

povinen dodat nebo převést stanovenou částku nebo

množství Podkladového aktiva za dohodnutou cenu, nebo

(ii) v případě článku l(l)(a)(ii) nebo článku l(l)(b) tohoto

Doplňku, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení

Částky vypořádání v penězích, pokud Cena vypořádání

převyšuje Realizační cenu nebo pokud Úroveň

vypořádání převyšuje Realizační úroveň.

"Put" znamená Opční transakci, při jejíž realizaci (i)

vpřípadě článku l(l)(a)(i) tohoto Doplňku, je Kupujicí

povinen dodat nebo převést stanovenou částku nebo

množství Podkladového aktiva za dohodnutou cenu. nebo

(ii) v případě článku l(l)(a)(ii) nebo článku l(l)(b) tohoto

Doplňku, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení

Částky vypořádání v penězích, pokud Realizační cena

převyšuje Cenu vypořádání nebo pokud Realizační

úroveň převyšuje Úroveň vypořádání.

(3) Detmice lhůt.

"Datum expirace" znamená Obchodní den realizace

dohodnutý mezi stranami, po kterém již nemůže být,

svýhradou úprav podle článku 3(6) Obecných

ustanovení, Opce realizována.

"Datum zahájení" znamená Obchodní den realizace

dohodnutý mezi stranami (s výhradou úprav podle článku

3(6) Obecných ustanovení) nebo, nedohodnou—lí se

strany, Datum obchodu.

"Datum průměrování" znamená každý den dohodnutý

mezi stranami (s výhradou úprav podle článku 3(6)

Obecných ustanovení) nebo, pokud se strany

nedohodnou, každý Obchodni den realizace v období od

Data zahájení (včetně) do Data expirace (včetně).

"Datum realizace" znamená každý Obchodní den

realizace, kdy je Opce realizována nebo je považována za

realizovanou.

"Obchodni den realizace" znamená každý den v Období

realizace, kdy lze Opcí realizovat, tj. buď

(a) Obchodní den (jak je definován včlánku 3(7)

Obecných ustanovení) na (i) místě dohodnutém mezi

stranami nebo, nedohodnou-li se strany, (ii) místě

určeném podle podmínek příslušného Doplňku nebo,

pokud nelze místo určit podle takových podmínek, (iii)

ve městě uvedeném v adrese Provozovny prodávajícího,

nebo

(b) Burzovní den.

“Datum oceněni" znamená Obchodni den realizace

dohodnutý mezi stranami (s výhradou úprav podle

článku 3(6) Obecných ustanoveni) nebo, nedohodnou-li

se strany, Datum realizace.
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3. Prémium

Kupující zaplatí Prodávajícímu Premium v jednom nebo

ve více termínech (jednotlivě jako "Datum placení

prémia") dohodnutých mezi stranami (s výhradou úprav

podle článku 3(6) Obecných ustanovení) nebo, pokud se

strany nedohodnou, k datu, které připadá na druhý

Obchodní den bezprostředně následující po Datu

obchodu.

4. Realizace

(l) Oznámení realizace. Kupující je oprávněn

realizovat Opcí na základě oznámení ("Oznámení

realizace"), které může být, pokud se strany nedohodly

jinak, učiněno ústně, včetně telefonické komunikace, na

adresu Provozovny prodávajícrho vadobí realizace.

Oznámení realizace je neodvolatelně. Pokud je Oznámení

realizace učiněno ústně, Kupující neprodleně doručí

Prodávajícímu potvrzení takového oznámení způsobem

uvedeným včlánku 8(1) Obecných ustanoveni.

Neexistencc takového potvrzeni nebude mít vliv na

platnost realizace.

"Provozovna prodávajícího" znamená provozovnu a

kontaktní údaje uvedené v podmínkách Opční transakce

nebo, nejsou-li takové údaje uvedeny, provozovnu,

prostřednictvím které Prodávající uzavírá příslušnou

Opční transakci.

(2) Období realizace.

"Období realizace" znamená období od Prvního

okamžiku realizace (včetně) do Posledního okamžiku

realizace (včetně) v den, který je

(i) v případě Evropské opce Datem expirace,

(ii) v případě Americké opce každým Obchodním

dnem realizace v období od Data zahájení (včetně)

do Data expirace (včetně), a

vpřípadě Bermudske opce Datem expirace a

každým Plánovaným datem realizace.

(iii)

"První okamžik realizace" znamená čas dohodnutý mezi

stranami podle podmínek Opční transakce nebo,

nedohodnou-li se strany, 11:00 hod místního času ve

městě uvedeném v adrese Provozovny prodávajícího.

"Poslední okamžik realizace" znamená čas dohodnutý

mezi stranami podle podmínek Opční transakce nebo,

nedohodnou—li se strany, ukončení obchodování ve městě

uvedeném v adrese Provozovny Prodávajícího.

(3) Okamžik realizace. Oznámení realizace

doručené Prodávajícímu vjakýkoli jiný den než v

Obchodní den realizace a vadobí realizace je

považováno za neplatné, svýjimkou případu, kdy je

takové oznámení doručeno

(i) před Prvním okamžikem realizace v Obchodní den

realizace; takové oznámení je považováno za

doručené v První okamžik realizace,

(ii) výhradně pro uplatnění Evropské opce v kterýkoli

Obchodní den realizace před Datem expirace;

takové oznámení je považováno za doručené

v Prvním okamžiku realizace k Datu expirace, nebo

výhradně pro uplatnění Americké opce až po

vypršení Posledního okamžiku realizace v kterýkoli

Obchodní den realizace kromě Data expirace;

takové oznámení je považováno za doručené

(iii)



vPrvním okamžiku realizace následujícího

Obchodního dne realizace.

(4) Automatická realizace. Pokud se

dohodly na "Automatické realizaci" vrámci Opční

transakce, nerealizovaná částka nebo množství

Podkladového aktiva nebo nerealizovaný počet opcí

vrámci takové Opční transakce ("Nerealizované

množství") je považováno za automaticky realizované

v Posledním okamžiku realizace k Datu expirace, pokud

by byl Kupující vtakovém okamžiku oprávněn

požadovat zaplacení Částky vypořádání v penězích,

s výjimkou případu, kdy by před takovým okamžikem

Kupující oznámil Prodávajícímu v Provozovnč

prodávajícího, at? už ústně včetně telefonické komunikace

nebo písemně, že si nepřeje Automatickou realizaci.

strany

(5) Podmíněná realizace. Strany se mohou

dohodnout ve vztahu kOpční transakci, že je Opce

realizovatelné pouze za předpokladu výskytu ("Případ

výskytu") nebo neexistence ("Případ absence") určité

události, nebo pokud bude nebo nebude dosažena nebo

překročena cena Podkladového aktiva nebo úroveň

Podkladového měřítka dohodnutá mezi stranami

("Baríéra").

(6) Částečná realizace. Pokud se strany dohodnou

na „Částečné realizaci“ v rámci Opční transakce, bude

Kupující oprávněn realizovat menší částku, množství

Podkladového aktiva nebo počet Opcí, pokud je v

Oznámení realizace stanovena částka, množství nebo

počet („Realizované množství“) realizovaného

Podkladového aktiva nebo realizovaných Opcí.

Jakékoli Realizované množství musí

(i) odpovídat minimálnímu nmožství dohodnutému

mezi stranami ("Minimální realizované množství")

nebo musí být vyšší, a

(ii) odpovídat nebo být integrálním násobkem počtu

dohodnutého mezi stranami ("Integrální násobek")

v rámci příslušné Opční transakce.

Jakákoli realizace,

(i) kdy není stanoveno Realizované nmožství, je

považována za realizaci Nerealizovaného množství,

(ii) vmnožství nebo částce nižší než je Minimální

realizované množství, je považována za neplatnou,

kdy je uvedeno Realizované množství, které

neodpovídá Integrálnimu násobku ani není jeho

integrálním násobkem, je považována za realizaci

částky nebo nmožství Podkladového aktiva nebo

počtu Opcí rovnající se nejbližšímu menšímu

integrálnímu násobku lntegrálního násobku a částka

(případně množství či počet) rozdílu mezi

Realizovaným množstvím požadovaným v

příslušném Oznámení o realizaci a skutečným

Realizovaným množstvím bude považována za

nerealizovanou.

(iii)

(7) Vícenásobna' realizace. Pokud se strany

dohodnou na „Vícenásobné realizaci“ v rámci Americké

opce nebo Bermudské opce, bude Kupující oprávněn

jednou nebo několikrát v Období realizace realizovat celé

Nerealizované množství nebo jeho část za předpokladu,

že je Realizované množství specifikováno v Oznámení

realizace. S výjimkou realizace celého Nerealizovaného

množství k Datu expirace musí jakékoli Realizované

Doplněk k Příloze pro deriválavé transakce

Opční transakce

3/4

množství

(i) odpovídat Minimálnímu realizovanému množství

nebo být vyšší,

(ii) odpovídat maximálnímu množství dohodnutému

mezi stranami ("Maximální realizované množství")

nebo být nižší, 3

(iii) odpovídat lntegrálnímu násobku dohodnutému

vrámci příslušné Opční transakce nebo být jeho

integrálním násobkem.

Jakákoli realizace,

(i) kdy není stanoveno Realizované množství, je

považována za realizaci Nerealizovaného množství,

(ii) v částce přesahující Maximální realizované

množství je považována za realizaci Maximálního

realizovaného množství,

včástce nižší, než je Minimální realizované

množství, je považována za neplatnou, a

(iii)

která se vztahuje na Realizované množství, které

neodpovídá lntegrálnímu násobku ani není jeho

integrálním násobkem, je považována za realizaci

počtu Opcí rovnající se nejbližšímu menšímu

integrálnímu násobku Integrálního násobku. V

důsledku realizace menší částky, menšího

množství, menšího počtu Podkladového aktiva

nebo menšího počtu Opcí, než je Nerealizované

množství, bude sníženo Nerealizované množství.

(W)

5. Vypořádání v penězích

(1) Částka gfpořádání v penězích.

"Částka vypořádání v penězích" znamená částku

dohodnutou mezi stranami nebo, nedohodnou-li se strany,

částku vMěně vypořádání v penězích stanovenou

Kalkulačním agentem kDatu ocenění vsouladu

s příslušnou Metodou vypořádání v penězích,

"Metoda vypořádání v penězích" znamená

(a) metodiku nebo vzorec dohodnutý mezi stranami

vrámci jednotlivé Opční transakce nebo definovaný

vpříslušném Doplňku nebo, jestliže se strany

nedohodnou nebo pokud tak není definováno v Doplňku,

(b) v případě článku l(l)(a)(ii) nebo článku l(l)(b) tohoto

Doplňku, následující metodu: Kalkulační agent vypočte

Částku vypořádání v penězích k Datu ocenění na základě

Ceny vypořádání nebo Úrovně vypořádání stanovené

k takovému dni nebo, v případě Asijské opce, ke

každému Datu průměrování; Částka vypořádání v

penězích se bude rovnat součinu

(i) rozdílu mezi Cenou vypořádání a Realizační cenou

nebo rozdílu mezi Urovní vypořádání a Realizační

cenou, a

(ii) v případě článku l(l)(b) tohoto Doplňku, dohodnuté

částky za jednotku Podkladového měřítka,

(iii) Realizovaného množství, a

(W)

přičemž, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak,

při určení Ceny vypořádání se obdobně použije metoda

ocenění „Cash Price“ stanovená v článku 18.3(a) 2006

ISDA Definitions vydaných INTERNATIONAL SWAPS

dohodnutého činitele (koeficientu), je-li nějaký,



AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC.

(c) v případě článku l(l)(c) nebo článku l(l)(d) tohoto

Doplňku, metodu uvedenou v článku 7(l)(a) Obecných

ustanovení a použitou v případě, kdy by (i) Kupující

vystupoval jako jediná Strana provádějící kalkulací, (ii)

příslušná Opční transakce byla jediná Transakce, (iii)

Datum ocenění bylo Datem předčasného ukončení, a (ív)

Měna vypořádání v penězích byla Základní měnou.

(2) Zaplacení Částky vvpořa'dání v penězích.

Částka vypořádání v penězích bude zaplacena kDatu

vypořádání dohodnutém mezi stranami nebo,

nedohodnou—li se strany, druhý Obchodní den po Datu

ocenění.

6. Daně a poplatky

Pokud v rámci Opční transakce dojde k Fyzickému

vypořádání, Kupující uhradí veškeré daně a poplatky

požadované vsouvíslosti sdodáním nebo převodem

Podkladového aktiva.
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Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

DOPLNĚK K PŘÍLOZE PRO DERIVÁTOVÉ TRANSAKCE

KOMODITNÍ TRANSAKCE

Vydání 12/2016

Tento Doplněk mění a doplňuje Obecná ustanovení,

Přílohu pro derivátové transakce a jeji další Doplňky,

které jsou součástí Rámcové smlouvy, Tento Doplněk se

stává nedílnou součástí Smlouvy, pokud jej strany začlení

do Rámcové smlouvy.

1. Účel, výklad

(I) M Učelem tohoto Doplňku („Doplněk pro

Komoditní transakce“) je upravit Komoditní transakce,

které zahrnují Komoditní forward, Komoditní swap,

Komoditní opcí, Komoditní cap, Komoditní collar,

Komoditní floor nebo jiné Transakce dohodnuté mezi

stranami vrámci individuální Transakce nebo ve

Zvláštních ustanoveních.

(2) Výklad. Tento Doplněk je nedílnou součástí

Přílohy pro derivátové transakce. Termín „Příloha“, jak je

používán v článcích l(2) a [(3) Obecných ustanovení, by

měl být vykládán tak, že zahrnuje i tento Doplněk.

Vpřípadě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými

částmi Přílohy pro derivátové transakce a tímto

Doplňkem je rozhodující tento Doplněk.

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Doplňku, mají

výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam

jako v Obecných ustanoveních, Příloze pro derivátové

transakce, nebo jiných příslušných Přílohách či Doplňcích.

(3) Použití ISDA Kamoditních definic. ISDA

Komoditní definice platí pro Komoditní transakce jako

obchodní zvyklosti ve smyslu ustanovení § 558

Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se má za

to, že ISDA Komoditní definice nebudou zahmuty (at’ už

zcela nebo zčásti) do podmínek Komoditních transakcí

jako Standardní tížní dokumentace ve smyslu čl. 2 Přílohy

pro derivátové transakce, nebude-li tak výslovně stanoveno

v tomto Doplňku pro Komoditní transakce nebo

nedohodnou—li se strany jinak.

2. Komoditní transakce

„Komoditní forward“ znamená Transakci, kdy se jedna

strana jako Plátce Pevné částky zavazuje ke koupi určitého

Nominálního objemu Komodity za dohodnutou Pevnou

cenu za Jednotku dané Komodity ke sjednanému Datu

vypořádání nebo Datu platby a druhá strana se jako Plátce

Doplněk k Příloze pro derivátové transakce

Knmodími transakce

Pohyblivé částky zavazuje zaplatit Pohyblivou cenu za

Jednotku za stejný Nominální objem dané Komodity,

přičemž Pohyblivá cena bude stanovena během sjednané

Doby kalkulace (nebo pro takovou Dobu kalkulace) nebo

pro dohodnuté Datum vypořádání nebo Datum platby.

„Komoditní swap“ znamená Transakcí, která se sjednává

ohledně dohodnuté Doby kalkulace (nebo ve vztahu

ktakové Době kalkulace) nebo s ohledem na dohodnuté

Datum vypořádání nebo Datum platby, kdy

(a) se jedna strana zavazuje platit, jednorázově nebo

pravidelně, Pohyblivé částky ve stanovené měně

vypočtené zdohodnutého Nominálního objemu

Komodity a ze stanovené Pohyblivé ceny za

Jednotku,a

(b) se druhá strana zavazuje platit, jednorázově nebo

pravidelně, buď:

(i) Pevné částky ve stejné měně vypočtené ze

stejného Nominálního objemu dané Komodity při

stanovené Pevné ceně za příslušnou Jednotku; nebo

(ii) Pohyblivé částky ve stejné měně vypočtené ze

stejného Nominálního objemu dané Komodity při

jine' Pohyblivé ceně za příslušnou Jednotku.

„Komoditní cap“ znamená Transakcí, kdy se jedna strana

(„Prodávajicí“) zavazuje za dohodnuté prémium platit

druhé straně („Kupující“), jednorázově nebo pravidelně,

Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené

zNominálního objemu na základě přebytku (je—li nějaký)

stanovené Referenční ceny Komodity nad stanovenou

maximální (cap) cenou během sjednané Doby kalkulace

(nebo ve vztahu k takové Době kalkulace).

„Komoditní floor“ znamená Transakci, kdy se jedna strana

jako Prodávající zavazuje za dohodnuté prémium platit

druhé straně jako Kupujícímu, jednorázově nebo

pravidelně, Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené

zNominálního objemu na základě přebytku (je—li nějaký)

stanovené minimální (floor) ceny nad stanovenou

Referenční cenou Komodity během sjednané Doby

kalkulace (nebo ve vztahu k takové Době kalkulace).

„Komoditní collar“ znamená Transakci, která je kombinací

Komoditního capu a Komoditního flooru, kdy jedna strana



jako Prodávající Komoditního collaru je Prodávajícím

z Komoditního capu a zároveň Kupujícím z Komoditního

flooru a druhá strana jako Kupující Komodimího collaru je

Kupujícím z Komoditního capu a zároveň Prodávajícím

z Komodimího flooru.

„Komoditní opce“ znamená Opční transakci týkající se

Komodity. kdy Prodávající udělí Kupujícímu (za Platbu

Prémia) právo požadovat, aby Prodávající kDatu

vypořádání zaplatil Kupujícímu Částku vypořádání

v penězích, je-li nějaká, v rámci příslušné Transakce, nebo

jiné podmíněné právo(a) uvedené(á) včlánku 1(1)

Doplňku k Opčním transakcím nebo vpříslušné

Konfirmaci.

3. Definice

(] ) Obecné detmice.

„Komodita“ znamená komoditu nebo zboží specifikované

v příslušné Referenční ceně Komodity nebo v Koníirmací.

Není-li výslovně ujednáno jinak, má daná Komodita

význam definovaný v ISDA Komoditních deňnicích.

„Komoditní obchodní den“ znamená:

(a) — ve vztahu k příslušné Transakci, pro kterou je

Referenční cena Komodity cenou oznámenou nebo

zveřejněnou Burzou _ den, který je (nebo který by

byl nebýt výskytu Případu narušení trhu) dnem, kdy

je daná Burza otevřena pro běžné obchodování bez

ohledu na uzavření takové Burzy před její

pravidelnou zavírací dobou; a

(b) - ve vztahu kpříslušne' Transakci, pro kterou

Referenční cena Komodity není eenou oznámenou

nebo zveřejněnou Burzou _ den, ve který relevantní

Cenový zdroj zveřejnil (nebo by býval zveřejnil

nebýt výskytu Případu narušení trhu) cenu,

přičemž pravidla o konvenci Obchodního dne uvedená

včlánku 3(6) Obecných ustanovení ve vztahu

k Obchodnímu dni se přiměřeně uplamí i pro Komoditní

obchodníden.

„ISDA Komoditní definice“ znamená dokument „The

2005 ISDA Commodity Definitions“ publikovaný vroce

2005 asociací INTERNATIONAL SWAPS AND

DERIVATIVES ASSOCIATION, INC., se sídlem 360

Madison Avenue — 16‘h Floor, New York, N.Y. 10017,

Spojené státy americké. Dokument „The 2005 ISDA

Commodity Definitions“ zahrnuje dodatky „Exhibits to

The 2005 ISDA Commodity Definitions“ a přílohu „Annex

to the 2005 ISDA Commodity Definitions“. Kopie

dokumentu „The 2005 ISDA Commodity Definitions“ je

k dispozici na internetových stránkách: www.isdaorg.

„Jednotka“ znamená, ve vztahu kpříslušne' Transakci,

jednotku míry (jednotkové množství) příslušné Komodity,

jak je stanovená vReferenční ceně Komodity nebo

vKonňrmaci.

(2) Definice stran.

„Plátce Pevné částky“ znamená, ve vztahu kpříslušne'

Transakci, stranu povinnou provádět v rámci dané

Transakce platby částek vypočtených zPevné ceny nebo

jednu či vícero plateb Pevné částky.

„Plátce Pohyblivé částky“ znamená, ve vztahu k příslušné

Transakci, stranu povinnou provádět v rámci dane'

Transakce platby částek vypočtených s odkazem

na Referenční cenu Komodity nebo jednu či vícero plateb

Pohyblivé částky.

Doplněk k Příloze pro derivátové transakce.

Komoditní franta/zce

(3) Degmice flmezul'ici data.

„Datum expirace“ znamená, ve vztahu kpříslušné

Komoditní opci, datum takto uvedené v Konfmnaci

(nebo, není—lí toto datum Komoditním obchodním dnem,

následující Komoditní obchodní den), pokud v tento den

nedojde k Případu narušení trhu; v takovém případě bude

Datum expirace připadat na první následující Komoditní

obchodní den, pokud se však v některém z osmi

Komoditnich obchodnich dnů bezprostředně

následujících po původním datu nevyskytne Případ

narušení trhu. Pokud by se tak stalo, pak tento osmý

Komoditní obchodní den bude považován za Datum

expirace nehledě na skutečnost, že došlo k Případu

narušení trhu. Bez ohledu na výše uvedené platí, že

pokud je Komoditní opce realizována v Komoditní

obchodní den, který by byl Datem expirace nebýt výskytu

Případu narušení trhu, bude takový Komoditní obchodní

den považován za Datum expirace za účelem určení, zda

Datum realizace nastalo během Období realizace.

„Datum vypořádání“ nebo „Datum platby“ znamená,

s výhradou úprav podle článku 3(6) Obecných

ustanovení, každý den takto stanovený nebo jinak předem

určený v příslušné Konfirmaci.

(4) Dezrnice platebních termínů.

„Doba kalkulace“ znamená, ve vztahu k příslušné

Transakci a straně, každou lhůtu začínající prvním dnem,

který je určen jako den spadající do takové Doby kalkulace

(včetně), a končící posledním dnem, který je určen jako

den spadající do takové Doby kalkulace (bez odkazu na

Datum účinnosti, Datum ukončení nebo Konvencí

Obchodního dne podle čl. 3(6) Obecných ustanovení, neni-

li mezi stranami ujednáno jinak vpříslušné Konfirmaci).

Pokud není stanoveno jinak ve vztahu k příslušné

Transakci nebo straně, platí, že pokud je Pevná částka nebo

Pohyblivá částka vypočtena s odkazem na Dobu kalkulace,

pak Pevná částka nebo Pohyblivá částka platná pro Datum

vypořádání nebo Datum platby bude Pevnou částkou nebo

Pohyblivou částkou vypočtenou s odkazem na Dobu

kalkulace, která končí nejblíže takovému Datu vypořádání

nebo Datu platby.

„Pevná částka“ znamená, ve vztahu k příslušné Transakci

aPlátci Pevné částky, částku, která je svýhradou jiných

platných ustanovení splatná takovým Plátcem Pevné částky

k příslušnému Datu vypořádání nebo Datu platby a která je

stanovena v Kontirmaci nebo vypočtena způsobem

uvedeným v článku 3(5) tohoto Doplňku ke Komoditním

transakcím či v příslušné Konfirmaci.

„Pohyblivá částka“ znamená, ve vztahu kpříslušne'

Transakci, částku, která je svýhradou jiných platných

ustanovení splatná kpříslušnému Datu vypořádání nebo

Datu platby a která je stanovena s použitím Referenční

ceny Komodity podle článku 3(6) tohoto Doplňku ke

Komoditním transakcím nebo která je vypočtena způsobem

uvedeným v příslušné Konňrmaci

„Nominální objem“ nebo „Nominální objem za Dobu

kalkulace“ znamená, ve vztahu kpříslušné straně, ve

vztahu kpříslušné Transakci nebo popřípadě ve vztahu

kDobě kalkulace v rámci dané Transakce, množství

vyjádřené v Jednotkách, které bylo stanoveno pro takovou

stranu, Transakci nebo Dobu kalkulace.

„Celkový nominální objem“ znamená, ve vztahu

kpříslušné Transakci nebo straně, sumu Nominálních

objemů za Dobu kalkulace, která je zjištěná jako součet za

všechny Doby kalkulace vztahující se kdane' Transakci

nebo straně. .



(5) Deůnice Q'kaiící se Pevny'ch částek

Výpočet Pevné část/g. „Pevná částka“ splatná příslušnou

stranou k Datu vypořádání nebo Datu platby je:

(a) — pokud je částka pro danou Transakci stanovená

jako Pevná částka splatná příslušnou stranou

k takovému Datu vypořádání nebo Datu platby - tato

částka nebo, pokud je pro danou Transakci stanovena

metoda výpočtu Pevné částky příslušnou stranou pro

takové Datum vypořádání nebo Datum platby, pak

částka vypočtená takovým způsobem; nebo

(b) _ pokud je příslušná strana Plátcem Pevné částky

ačástka není pro danou Transakci stanovena jako

Pevná částka splatná příslušnou stranou k takovému

Datu vypořádání nebo Datu platby (ani není

stanovena prostřednictvím metody výpočtu) — pak

částka vypočtená podle následujícího vzorce pro

takové Datum vypořádání nebo Datum platby:

Pevná _ Nominální objem za Pevná

částka Dobu kalkulace cena

„Pevná cena“ znamená, pro účely výpočtu Pevné částky

splatné příslušnou stranou k Datu vypořádání nebo Datu

platby, cenu vyjádřenou jako cenu za příslušnou Jednotku,

která se rovná výši ceny stanovené pro danou Transakcí

nebo stranu.

(6) Definice týkající se Pohyblivých částek.

Výpočet Pohyblivé část/gy, „Pohyblivá částka“ splatná

kDatu vypořádání nebo Datu platby je částka vypočtená

podle následujícího vzorce pro takové Datum vypořádání

nebo Datum platby:

Pohyblivá _ Nominální objemza Pohyblivá

částka Dobu kalkulace cena

„Pohyblivá cena“ znamená, ve vztahu k Datu vypořádání

nebo Datu platby, cenu vyjádřenou jako cenu za relevantní

Jednotku za příslušnou Dobu kalkulace, která se rovná:

(i) jestliže je v Koníirmaci (nebo v dohodě mezi

stranami upravující danou Transakci) stanovena

maximální (cap price) nebo minimální (floor

price) cena:

(A) pokud je stanovena maximální cena,

přebytku (je—li nějaký) ceny stanovené

podle níže uvedeného bodu (ii) nad

maximální cenou takto stanovenou; nebo

(B) pokud je stanovena minimální cena,

přebytku (je—li nějaký) této minimální ceny

nad cenou stanovenou podle níže

uvedeného bodu (ii); a

(ii) ve všech ostatních případech a pro účely výše

uvedených bodů (i)(A) a (i)(B):

(A) pokud je pro danou Transakcí nebo stranu

cena stanovena jako Pohyblivá cena platná

v Době kalkulace, výši takto stanovené

Pohyblivé ceny;

(B) pokud je pro danou Transakci nebo stranu

stanoveno pouze jedno Datum stanovení

ceny během Doby kalkulace (nebo

pro Dobu kalkulace) nebo pro Datum

vypořádání nebo Datum platby, výši

Relevantní ceny platné kDatu stanovení

ceny; nebo

(C) pokud je pro danou Transakcí nebo stranu

stanoveno více než jedno Datum stanovení

Doplněk !( Příloze pro derivátové transakce.

Komoditní transakce

ceny během Doby kalkulace (nebo

pro Dobu kalkulace) nebo pro Datum

vypořádání nebo Datum platby, hodnotě

neváženého aritmetického průměru (nebo

hodnotě vypočtené pomocí jiné stanovené

metody průměrování („Metoda

průměrování“) Relevantní ceny za každé

Datum stanovení ceny.

„Datum stanovení ceny“ znamená každé datum takto

specifikované pro příslušnou Transakci, ke kterému má být

stanovena Relevantní cena za účelem výpočtu Pohyblivé

ceny. Neni-li stanoveno jinak, bude Datem stanovení ceny

ve vztahu k: (i) Evropské opci Datum expirace; (ii)

Americké opci Datum realizace; (iii) Asijské opci každý

Komoditní obchodní den během Doby kalkulace; a (iv)

Bermudske opci Plánovaná data realizace a Datum

expirace (v každém případě s výhradou úprav podle článku

3 (6) Obecných ustanovení). Bez ohledu na výše uvedené,

pokud jde o Transakcí odkazující na dvě nebo více

Referenčních cen Komodity a pro kterou bylo zvoleno

„Stanovení stejných cen“ v příslušné Konfirmaci, nebude

žádné datum považováno za Datum stanovení ceny,

nemají-li k takovému dni být zveřejněny nebo oznámeny

všechny odkazované Referenční ceny Komodity (pro které

by takové datum bylo jinak Datem stanovení ceny). a to

podle stavu k Datu obchodu příslušné Transakce

v okamžik jejího uzavření.

„Relevantní cena“ znamená, ve vztahu k jakémukoliv Datu

stanovení ceny, cenu vyjádřenou jako cenu na Jednotku,

která je stanovena pro takový den za určitou Referenční

cenu Komodity.

(7) Dezmice tv'kaiící se Cen Komodit.

„Referenční cena Komodity“ má, ve vztahu kpříslušné

Transakci (vyjma transakce, v jejíž dokumentaci se

nepoužívají termíny „Referenční cena Komodity“,

„Relevantní cena“ nebo kterákoli zcen definovaných ve

Vedlejší příloze (Sub—Annex) A Přílohy (Annex) k ISDA

Komoditním definicím), význam uvedený včl. 7.2(c)(iv)

Vedlejší přílohy (Sub—Annex) A Přílohy (Annex) k ISDA

Komoditním definicím. Strany berou na vědomí, že

asociace INTERNATIONAL SWAPS AND

DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. může Přílohu

(Annex) k ISDA Komoditním deňnicím příležitostně

upravovat a pozměňovat. Není-li vpříslušné Konfinnací

stanoveno jinak, má se za to, že strany souhlasí ve vztahu

k jakékoli Transakci (vyjma transakce, v jejíž dokumentací

se nepoužívají terminy „Referenční cena Komodity“,

„Relevantní cena“ nebo kterákoli zcen definovaných ve

Vedlejší příloze (Sub-Annex) A Přílohy (Annex) k ISDA

Komoditním defmicím), s tim, že článek 7.2(c)(iv) Vedlejší

přílohy (Sub—Annex) A Přílohy (Annex) kISDA

Komoditním definicim odkazuje na tuto Vedlejší přílohu

(Sub—Annex) A Přílohy k ISDA Komoditním definicím, ve

znění jejích pozdějších změn a úprav provedených asociací

INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES

ASSOCIATION, INC. k Datu obchodu dané Transakce.

„Cenový zdroj“ znamená, ve vztahu k příslušné Transakci,

publikaci (nebo jiný zdroj odkazu jako je např. Burza)

obsahující (nebo oznamující) Stanovenou cenu (nebo ceny,

z nichž je Stanovená cena vypočtena) uvedenou

v Referenční ceně Komodity nebo v příslušné Koníirmaci.

„Stanovená cena“ znamená, ve vztahu kpříslušné

Transakci a Referenční ceně Komodity, kteroukoli

znásledujících cen (která musí být cenou oznámenou

v Cenovém zdroji nebo Cenovým zdrojem nebo kterou lze

zjistit zinforrnací poskytnutých vCenovém zdroji nebo



Cenovým zdrojem), které jsou uvedeny vpříslušné

Konfirmaci (a pokud se vyžaduje, pak i kdanému

okamžiku): (A) vysokou cenu; (B) nízkou cenu; (C)

průměr vysoké a nízké ceny; (D) zavírací cenu; (E)

otevírací cenu; (F) nabídkovou cenu; (G) poptávkovou

cenu; (H) průměr nabídkové a poptávkové ceny; (I) cenu

vypořádání; (J) oficiální cenu vypořádání; (K) oficiální

cenu; (L) cenu stanovenou vranních hodinách (morning

fixing); (M) cenu stanovenou vodpoledních hodinách

(aňemoon fixing) (N) spotovou cenu; nebo (O) jakoukoli

jinou cenu uvedenou v příslušné Konfirmací.

Oprava zveřejněných cen. Za účelem stanovení Relevantní

ceny pro jakýkoli den platí, Že pokud cena oznámená,

zobrazená nebo zveřejněná příslušným Cenovýrn zdrojem

a použitá Kalkulačním agentem ke stanovení Relevantní

ceny je následně opravena a taková oprava je zveřejněna

nebo oznámena během třiceti kalendářních dnů po

původním zveřejnění nebo oznámeni, pak bude Kalkulační

agent informovat druhou stranu anebo popř. každou stranu

0 (i) takové opravě a (ii) částce (je—li nějaká), která je

splatná v důsledku takové opravy.

4. Dodání a platby

(1) Komoditní forward a Komoditní swap, Ke

každému dohodnutému Datu vypořádání nebo Datu platby

pro zaplacení Pohyblivé částky zaplatí Plátce Pohyblivé

částky Pohyblivou částku 3 ke každému Datu vypořádání

nebo Datu platby pro zaplacení Pevné částky zaplatí Plátce

Pevné částky Pevnou částku. Kalkulace plateb bude

vycházet z Nominálniho objemu dané Komodity a platební

dluhy budou vypořádány jako rozdíl mezi dohodnutou

Pevnou částkou a Pohyblivou částkou v souladu s článkem

3(4) Obecných ustanovení.

(2) Komoditní car). Komoditní floor a Komoditní

collar. Ke každému dohodnutému Datu vypořádání nebo

Datu platby pro zaplacení prémia zaplatí Kupující

Prodávajícímu dohodnuté prémium, zatímco ke každému

dohodnutému Datu vypořádání nebo Datu platby pro

zaplacení Pohyblivé částky Prodávající zaplatí Kupujícímu

Pohyblivou částku, je-li taková částka.

(3) Komoditní ogce. Kupující zaplatí Prodávajícímu

Premium k datu stanovenému v článku 3 Doplňku

k Opčním transakcím. Pokud byla Komoditní opce

realizována nebo se má za to, že došlo k její realizaci,

zaplatí Prodávající Kupujícímu Částku vypořádání

vpenězích, je-li taková částka kladnou hodnotou, a to

kDatu vypořádání nebo Datu platby dohodnutému mezi

stranami nebo, nedohodnou-li se strany, druhý Obchodní

den po Datu ocenění.

(4) Částka ymcřáda'ní v Qenězich. Není-li mezi

stranami ujednáno jinak, „Částka vypořádání v penězích“

v rámci příslušné Komoditní opce splatná jednou ze stran

k Datu vypořádání znamená:

(a) - ve vztahu kdané Opční transakci vyjma Opční

transakce uvedené včlánku 1(1)(c) Doplňku

kOpčním transakcím — částku, je—li nějaká,

vypočtenou podle následujícího vzorce pro takové

Datum vypořádání :

Částka N . , , Rozdíl
„ . , omínalm . „ ,vyporadanl _ . Realizacni
„ , objem

v peneZich
ceny

(b) — ve vztahu kdané Opční transakci uvedené

v článku 1(1)(c) Doplňku k Opčním transakcím — částku

vycházející zhodnoty Podkladové transakce, je-li nějaká,

vypočtenou způsobem stanoveným v příslušné dohodě

nebo Konfirmaci.

Doplněk It Příloze pro derivátave' transakce.

Komoditní transakce

 

(5) Rozdíl realizační ceny. „Rozdíl realizační ceny“

znamená cenu vyjádřenoujako cenu za Jednotku, která se

rovná (i) v případě Transakce typu Put kladnému

přebytku (A) Realizační ceny nad (B) Pohyblivou cenou,

a (ii) v případě Transakce typu Call, kladnému přebytku

(A) Pohyblivé ceny nad (B) Realizační cenou.

5. Případy narušení trhu a Nápravné

prostředky

( l) yglarne'ní Případu narušení trhu. Případ
 

narušení trhu nebo Dodatečný případ narušení trhu se

vztahuje na určitou Transakci, pokud je specifikován
v příslušné dohodě nebo Konfirmaci nebo pokud se podle

článku 5(3) tohoto Doplňku pro Komoditní transakce má

za to, že byl pro danou Transakci již specifikován.

„Případ narušení trhu“ nebo „Dodatečný případ narušení
trhu“ znamená událost, která — pokud se vztahuje na danou

Transakci — by při uplatnění příslušného Nápravného

prostředku (tzv. Disruption Fallbacks) měla za následek
použití alternativního základu pro výpočet Relevantní ceny

ve vztahu ke stanovené Referenční ceně Komodity nebo
ukončení Transakce vpřípadě. že daná událost nastane

nebo existuje vden, který je Datem stanovení ceny pro
takovou Transakci (nebo, je-li odlišný, pak v den, ve který

by vrámci běžného obchodního styku byly ceny pro
takové Datum stanovení ceny zveřejněny nebo oznámeny

Ccnovým zdrojem).

(2) Druhy Přigadů narušení trhu. Pro účely
stanovení, zda se daný případ vztahuje na příslušnou
Transakci (při použití ve spojení stermínem „Případ
narušení trhu“ nebo „Dodatečný případ narušení trhu“),
apro účely článku 5(3) tohoto Doplňku pro Komoditní
transakce, je každý z následujících případů považován za
Případ narušení trhu popř. Dodatečný případ narušení
trhu, přičemž každý z těchto případů má význam
definovaný v čl. 7.4(c) ISDA Komoditních definic:

(i) „Narušení cenového zdroje“ (Price Source

Disruption);

(ii) „Přerušení obchodování“ (Trading Disruption);

(iii) „Nedostupnost Referenční ceny Komodity“

(Disappearance of Commodity Reference

Price);

(iv) „Podstatná změna vzorce“ (Material Change in

Formula);

(v) „Podstatná změna obsahu“ (Material Change in

Content);

(vi) „Daňové narušení“ (Tax Disruption).

Vpříslušné dohodě nebo Konfirmaci se mohou strany
dohodnout na dalších Případech narušení trhu nebo
Dodatečných případech narušení trhu, které se budou

vztahovat na příslušnou Transakci. Pokud se má takový
další případ vztahovat na danou Transakci vedle případů
výslovně uvedených v článku 5(3)(i) tohoto Doplňku pro
Komoditní transakce, měl by být označován pouze jako
Dodatečný případ narušení trhu. Termín „nepoužije se“
použitý ve spojení stermínem „Případ narušení trhu“
znamená, že v kalkulaci Relevantní ceny nedojde
kžádným úpravám vdůsledku jakéhokoli Případu

narušení trhu (v takovém případě nebude důvod uvádět
jakýkoli Dodatečný případ narušení trhu).

(3) Určitá další Pravidla týkající se Případů
narušení trhu. Nedohodnou—lí se strany vpříslušne'
dohodě nebo Konfirmacijinak, platí, že:

—H



(i) pokud strany vpřislušné dohodě nebo

Konfirrnaci nespecifikují nějaký Případ

narušení trhu (jakkoli oprávněný), budou

následující Případy narušení trhu považovány

za již specifikované pro danou Transakci: (A)

„Narušení cenového zdroje“ (Price Source

Disruption); (B) „Přerušení obchodování“

(Trading Disruption); (C) „Nedostupnost

Referenční ceny Komodity“ (Disappearance of

Commodity Reference Price); (D) „Podstatná

změna vzorce“ (Material Change in Formula);

a(E) „Podstatná změna obsahu“ (Material

Change in Content); avšak s tím. že strany

mohou vpříslušné dohodě nebo Konfirrnaci

určit takové Komodity, které nebudou podléhat

Podstatné změně vzorce nebo Podstatné změně

obsahu;

(ii) pokud je v příslušné dohodě nebo Konfirmaci

specifikován jeden nebo více Případů narušení

trhu, pak se budou na danou Transakci

vztahovat pouze takto specifikované Případy

narušení trhu;

(iii) pokud je vpříslušne' dohodě nebo Konfirmaci

specifikován jeden nebo více Dodatečných

případů narušení trhu, pak se bude na danou

Transakci vztahovat každý takový Dodatečný

případ narušení trhu spolu s Případy narušení

trhu výslovně uvedenými v článku 5(3)(i) nebo

článku 5(3)(ii) tohoto Doplňku pro Komoditní

transakce; a

(iv) pokud by daná událost znamenala jak (A)

Případ narušení trhu nebo Dodatečný případ

narušení trhu, tak i (B) Změnu okolností, bude

považována za příslušný Případ narušení trhu

nebo Dodatečný případ narušení trhu (avšak

stím, že bude podléhat konkrétním

protikladným nebo omezujícím ustanovením

Rámcové smlouvy).

(4) Úloha Nápravných prostředků. Pokud

Kalkulačni agent po konzultaci sdruhou stranou vdobré

víře stanoví, že v rámci dané Transakce nastal nebo

existuje Případ narušení nebo Dodatečný případ narušení

trhu, který se vztahuje na takovou Transakci, a to vden,

který je Datem stanovení ceny pro danou Transakci (nebo,

je-li odlišný, pak v den, ve který by vrámci běžného

obchodního styku byly ceny pro takové Datum stanovení

ceny zveřejněny nebo oznámeny Cenovým zdrojem), bude

Relevantní cena pro takové Datum stanovení ceny

vypočtena v souladu s prvním aplikovatelným Nápravným

prostředkem (podle podmínek pro jeho uplatnění), který

stranám zajišťuje stanovení Relevantní ceny nebo,

vpřípadě neexistence takové Relevantní ceny, vsouladu

sprvním aplikovatelným Nápravným prostředkem, který

zajišťuje ukončení dané Transakce.

(5) Uplatnění Nápravných prostředků. Nápravný

prostředek lze uplatnit na danou Transakci, pokud je

specifikován v příslušné dohodě nebo Konfirmaci nebo

pokud se podle článku 5(7) tohoto Doplňku pro

Komoditní transakce má zato, že byl již pro danou

Transakci specifikován.

„Nápravný prostředek“ znamená zdroj nebo metodu, která

* pokud se vztahuje na příslušnou Transakci — by měla za

následek použití altematívního základu pro výpočet

Relevantní ceny ve vztahu ke stanovené Referenční ceně

Komodity nebo ukončení Transakce vpřípadě, že Případ

narušení trhu nebo Dodatečný případ narušení trhu nastane

Doplněk k Příloze pro deriválové transakce.

Kamodimí transakce

nebo existuje vden, který je Datem stanovení ceny pro

takovou Transakci (nebo, je-li odlišný, pak v den, ve který

by v rámci běžného obchodniho styku byly ceny pro

takové Datum stanovení ceny zveřejněny nebo oznámeny

Cenovým zdrojem), avšak za předpokladu, že Nápravný

prostředek nelze uplatnit ve vztahu k Datu expirace.

(6) Druhv Nápravných prostředků, Pro účely

stanoveni aplikovatelnosti v rámci příslušné Transakce

(při použití ve spojení s termínem „Nápravný prostředek“

— „Disruption Fallback“) a pro účely článku 5(7) tohoto

Doplňku pro Komoditní transakce je každý

z následujících případů považován za Nápravný

prostředek, přičemž každý z nich má význam definovaný

v článku 7.5(c) ISDA Komoditních definic:

(i) „Náhradní Referenční obchodníci“ (Fallback

Reference Dealers);

(ii) „Náhradní Referenční cena“ (Fallback

Reference Price);

(iii) „Sjednaný nápravný prostředek“ (Negotiated

Fallback);

(iv) „Řádné ukončení transakce“ (No Fault

Termination);

(v) „Odklad“ (Postponement);

(vi) „Ocenění Kalkulačním agentem“ (Calculation

Agent Determination);

(vii) „Opožděné zveřejnění nebo oznámeni“

(Delayed Publication or Announcement).

Strany se mohou v příslušné dohodě nebo Konfirrnaci

dohodnout na dalších Nápravných prostředcích. které lze

uplatnit ve vztahu k dané Transakci.

„Maximální doba trvání narušení trhu“ znamená, ve

vztahu k dané Transakci, počet Komoditních obchodních

dnů uvedených vpříslušné dohodě nebo Konfirmaci a,

není-li tento počet dnů uveden, pak pět Komoditních

obchodních dnů.

(7) Určitá další Pravidla týkající se Nápravných

prostředků. Nedohodnou—li se strany vpříslušné dohodě

nebo Konfrrmaci jinak, platí, že:

(i) pokud strany vpříslušné dohodě nebo

Konfirrnaci nespecifikují Nápravný prostředek

(jakkoli oprávněný), budou následující

Nápravné prostředky považovány za již

specifikované (v následujícím pořadí) pro

danou Transakci: (A) „Náhradní Referenční

cena“ (pokud strany specifikovaly alternativní

Referenční cenu Komodity); (B) „Opožděné

zveřejnění nebo oznámení“ a „Odklad“ (oba

tyto prostředky fungují souběžně jeden

s druhým a podléhají lhůtě dvou Komoditních

obchodních dnů jako Maximální době trvání

narušení trhu; avšak s tim, že cena stanovená na

základě Odkladu bude Relevantní cenou pouze

v případě, že Relevantní cena nebude stanovena

na základě Opožděného zveřejnění nebo

oznámení během Maximální doby trvání

narušení trhu); (C) „Náhradní Referenční

obchodníci“ (má se za to, že se přestane

uplatňovat, aniž by došlo ke stanovení

Relevantní ceny, pokud nebude předložen

odpovídající počet cenových nabídek ve lhůtě

tří Obchodních dnů poté, co přestane platit

souběžně uplatňovaný „Sjednaný nápravný



prostředek“ povdle níže uvedeného bodu

(iii)(B)); a (D) „Rádné ukončení transakce“;

(ii) pokud platí ustanovení článku 5(7)(í) tohoto

Doplňku pro Komoditní transakce, „Sjednaný

nápravný prostředek“ bude pro danou

Transakci považován za specifikovaný tak, že

bude uplatněn současně s nápravnými

prostředky „Opožděného zveřejnění nebo

oznámení“ a „Odkladu“; to však za

předpokladu, že (A) pokud je Relevantní cena

stanovena na základě „Opožděne'ho zveřejnění

nebo oznámení“ nebo „Odkladu“ ještě před tím,

než se strany cestou jednání dohodnou na

Relevantní ceně (nebo na metodě pro výpočet

Relevantní ceny), pak bude platit Relevantní

cena stanovená na základě „Opožděného

zveřejnění nebo oznámení“ nebo „Odkladu“

a„Sjednaný nápravný prostředek“ přestane

působit jako Nápravný prostředek; a dále za

předpokladu. že (B) pokud Relevantní cena

(nebo metoda pro výpočet Relevantní ceny)

nebyla stanovena nebo se na ní strany

nedohodly před koncem prvního Obchodního

dne po vypršení Maximální doby trvání

narušení trhu podle článku 5(7)(i)(B) tohoto

Doplňku pro Komoditní transakce, pak

„Sjednaný nápravný prostředek“ přestane

působit jako Nápravný prostředek a na danou

Transakci se bude vztahovat a ve vztahu k ní

bude uplatňován další Nápravný prostředek; a

(iii) pokud je v příslušné dohodě nebo Konfirmaci

specifikován jeden nebo vícero Nápravných

prostředků, pak se na danou Transakci budou

vztahovat a ve vztahu k ní budou uplatňovány

pouze takto specifikované Nápravné prostředky

(v uvedeném pořadí); za předpokladu, že _

pokud jsou specifikovány oba Nápravne

prostředky „Odklad“ a „Opožděné zveřejnění

nebo oznámení“ nebo pouze jeden znich

a „Sjednaný nápravný prostředek“ není ani

specifikován ani výslovně zrušen — pak se má

za to, že „Sjednaný nápravný prostředek“ byl

pro danou Transakci specifikován tak, že bude

uplatněn současně sNápravnými prostředky

„Opožděného zveřejnění nebo oznámení“

a„Odkladu“ (v rozsahu, vjakém je příslušný

Nápravný prostředek specifikován nebo

vjakém jsou oba Nápravné prostředky

specifikovány a zda budou uplatněny

samostatně nebo oba současně); avšak dále za

předpokladu, že (A) pokud je Relevantní cena

stanovena na základě „Opožděne'ho zveřejnění

nebo oznámení“ nebo „Odkladu“ ještě před tím,

než se strany cestou jednání dohodnou na

takové Relevantní ceně (nebo na metodě pro

výpočet Relevantní ceny), pak bude platit

Relevantní cena stanovená na základě

„Opožděného zveřejnění nebo oznámení“ nebo

„Odkladu“ a „Sjednaný nápravný prostředek“

přestane působit jako Nápravný prostředek;

nebo (B) pokud Relevantní cena (nebo metoda

pro výpočet Relevantní ceny) nebyla stanovena

Doplněk Ir Příloze pro derivátové transakce.

Komoditní transakce

nebo se na ní strany nedohodly před koncem

prvního Obchodního dne po vypršení

Maximální doby trvání narušení trhu platné pro

„Odklad“ nebo „Opožděné zveřejnění nebo

oznámení“, podle toho, který z nich je

příslušný, anebo pro oba dva, a které jsou

k určeny buď k samostatnému nebo

souběžnému použítí, pak „Sjednaný nápravný

prostředek“ přestane být uplatňován současně

se zaniklým Nápravným prostředkem nebo

zaniklými Nápravnýmí prostředky a na danou

Transakci se bude vztahovat a ve vztahu k ní

bude uplatňován další platný Nápravný

prostředek.

(8) Úloha „Řádného ukončení transakce". Pokud

Případ narušení trhu nebo Dodatečný případ narušení trhu

nastane nebo existuje vden, který by byl jinak Datem

stanovení ceny pro danou Transakci (nebo, je-li odlišný,

pak v den, ve který by v rámci běžného obchodního styku

byly ceny pro takové Datum stanovení ceny zveřejněny

nebo oznámeny Cenovým zdrojem) a žádný zplatných

Nápravných prostředků nezajistí stranám stanovení

Relevantní ceny, pak bude příslušná Transakce ukončena

v souladu s „Řádným ukončením transakce“.

6. Zaokrouhlování a oprava zveřejněných cen

Za účelem kalkulace jakékoli částky měny uvedené

vtomto Doplňku ke komoditním transakcím (není-li

stanoveno jinak) ve vztahu k příslušné Transakci platí, že

veškeré Pevné částky, Pohyblivé částky a Částky

vypořádání vpenězích vyplývající ztakove' kalkulace

budou zaokrouhleny na nejbližší jednotku takové měny

(s tím, že poloviny budou zaokrouhleny směrem nahoru);

přičemž tento článek 6 platí pouze pro Pevné částky,

Pohyblivé částky a Částky vypořádání vpenězích. Pro

tyto účely „jednotka“ znamená nejnižší částku měny,

která je uplatňována jako zákonné platidlo vzemi této

měny.

7. Ustanovení platná pro Opční transakce

Není—li definováno jinak v tomto Doplňku ke komoditním

transakcím, jakýkoli termín týkající se Opčních transakcí

bude vykládán v souladu s platným Doplňkem k Opčním

transakcím publikovaným ČBA s přihlédnutím ke

skutečnosti, že podle tohoto Doplňku ke Komoditním

transakcím mají být uskutečněny pouze Opční transakce,

na které se vztahuje „Vypořádání vpenězích“, ledaže je

mezi stranami dohodnuto jinak.



Návrh formuláře Konfirmace pro Komoditní forward

Komu:

Od:

Datum:

V návaznosti na náš telefonický rozhovor tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakcí ve formě Komoditního forwardu[která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací a uzavřenémezi námi dne ........ Tato Konflrmace je Konfírmací ve smyslu článku 2(2) Obecných ustanovení, Pokud nejsou výslovnědefinovány v této Konflrmaci, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvě).[Ustanovení části 2 písm. (b) Zvláštních ustanovení se ve vztahu k této Transakci mění následovně:

„[Název Přílohy/Doplňku], vydání [číslo vydání]“ se nahrazuje následujícím zněním „[Název Přílohy/Doplňku], vydání[číslo dání]“ 1vy

Podminky Transakce jsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo: []

Datum obchodu: []

Datum účinnosti: []

Datum ukončení: []

Strana A [obchodm' mm IČ, 5mm]:

Strana B [obchodní firma, IČ, sidlo]:

Komodita / Komodity: [A/B]2

[Celkový nominální objem:

[Nominální objem za

Dobu kalkulace:

[Dob(a/y) kalkulace:

[Dat(um/a)] [vypořádání] [platby]:

Údaje 0 Pevné částce:

Plátce Pevné částky:

Pevná [částka/cena]:

Údaje o Pohyblivé částce:

Plátce Pohyblivé částky:

[Pohyblivá cena:

Referenční cena Komodity:

[]ednotka:

Cenový zdroj :

Měna:

[část.ka v číslicích] [Jednotky KomodityH

[částka v číslicích] [Jednotky KomodityH3

[]]

[] [, s úpravou na [Následující den/Modiňkovaný následující den/Předcházející den]
v souladu s konvencí Komoditního obchodního dne]4

Strana [A/B]

[měna][ částka v číslicích ][za Jednotky Komodity]

Strana [B/A]

[]]

[]5

[]

[]

[11"

 

‘ Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud si strany přejí začlenit do konkrétní Transakce novější vydání příslušných Příloh aínebo Doplňků, než které jsou začleněny do Rámcové
smlouvy podle části 2 písm (b) Zvlésmjch ustanovení.

2 Strany mohou stanovit více než jednu Komodím pro Tmnsakcí s více než jedním Plátcem Pohyblivé částky.3 Pro každou stranu může být stanoven různý Nominální objem za Kalkulační období. Strany mohou dále stanovit různý Nominální objem (či vzorec pro
stanovení Nominálního objemu) pro každé Kalkulační období.

4 Předpokládá—lí se, že Data plateb pro (i) Plátce Pevné částky a Plátce Pohyblivé částky nebo (ii) dva Plátce Pohyblivé částky se nebudou shodovat, uvést taková
data pro jednotlivé strany v (i) částech o Údajích 0 Pevné částce a Udajích o Pohyblivé částce nebo (ii) v částech () příslušných Údajích o Pohyblivé částce této
Konftrmace, než v tomto bodu Konfirmace,

5 Strany mohou buď: (i) stanovit jedinou Referenční cenu Komodity či (ii) vytvořit Referenční cenu Komodity za pomoci stanovení Komodity. Jednotky,
Cenového zdroje a Měny v rámci Commodity Reference Price Framework v ISDA Komodilm’ch dcfinicich.

Doplněk lt Příloze pro deriválové transakce.

Komoditní transakce



Stanovená cena: (specifikovat, ula cena bude nabídkovou cenou, poptávkovou cenou, průměrem vysokéa nízké ceny, ranním íixingem atd.; je-li to vhodné, indikovat čas, v kterém se cena určuje]

Dat(um/a) stanovení ceny: (][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den]v souladu s konvencí Komoditního obchodmho dne]
[Metoda průměrování :

[]]7

[Ustanoveni o měnové konverzi: []]8

[Narušení trhu:]

[Případ(y) narušení trhu:
[nepoužíje se] [ ]]9

[D0d303čflé PfiPadYO’)
U]

narušení trhu:

[Nápmvn(ý/e') prostřed(ek/ky): []]Io

[Náhradní Referenční cena: []]“

[Maxímální doba
[]]12

trvání narušení trhu:

Účet Strany A:

Účet Strany B:

[Zastoupem']:

Transakce je Transakcí jménem jiné osoby. [Jméno Zástupce]vystupuje jako Zástupce jménem [obchodní firma nebo jináidentifikace Zastoupeného].

[Další ustanovení:]

S pozdravem

[Podpis]

[Podpis za protistranu]

 

 

“ Ustanovení o měnové konverzi uvést pro Transakce, u nichž je Referenční cena Komodity publikována vjine' méně než v dohodnuté měně platby,

" Strany mohou sjednat Případy narušení trhu či se mohou spoléhat na ustanovení článku 5(3)(í) Doplňku pro komoditní transakce. Strany mohou rovněž sjednat, že

se Případy narušení trhu neuplatní.

“ Strany mohou sjednat Nápravnc' prostředky či se mohou spoléhat na standardní nápravná opatření v článku 5(7)(i) Doplňku pro komoditní tmnsakee.

' Alternativní Referenční cena Komodity by měla být sjednána, pokud strany spoléhají na Nápravné prostředky stanovené v článku 5(7)(i) Doplňku pro komoditní

transakce nebo si jiným způsobem sjednaly, že se použije „Náhradní Referenční cena“.
" Sjednají-Ii strany Nápravnc' prostředky, měly by určit Maximální dobu trvání narušení trhu, pokud si nepřejí, aby se uplatnilo 5 Komoditnich obchodních dnů

podle článku 5(6) Doplňku pm komoditní tl'anSakOe. Pokud strany spoléhají na článek 5(7)(i) Doplňku pro komoditní tmnsakoe. uplatní se 2 Komoditní obchodní dny,

jak stanoví tento článek, pokud strany toto ustanovení výslovně nevyloučí.

]

]

Doplněk !( Příloze pro derivátové mmm/(ce.

Komoditní transakce



Návrh formuláře Konfirmace pro Komoditní swap

Komu:

Od:

Datum:

V návaznosti na náš telefonický rozhovor tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakci ve formě Komoditního swapu
[která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovni asociací a uzavřené
mezi námi dne Tato Konfirmace je Konf'mnací ve smyslu článku 2(2) Obecných ustanovení. Pokud nejsou výslovně
definovány v této Konfirmaci, maji výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvěj.
[Ustanovení částí 2 písm. (b) Zvláštních ustanovení se ve vztahu k této Transakci mění následovně:

„[Název Přílohy/Doplňku], vydání [číslo vydání]“ se nahrazuje následujícím zněním „[Název Přílohy/DoplňkuL vydání
[číslo vydání]“J13

Podmínky Transakce jsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo: ll

Datum obchodu:
[]

Datum účinnosti: []

Datum ukončení: ll

Strana A [obchodní tím IČ, sídlo]:

Strana B [obchodní firma, IČ, sídlo]:

Komodita / Komodity: [A/Blu

[Celkový nominální objem:

[Nominální objem za

Dobu kalkulace:

[Dob(a/y) kalkulace:

[Dat(um/a)] [vypořádání] [platby]:

[Stanovení stejných cen:

Údaje 0 Pevné částce:

Plátce Pevne částky:

Pevná [částka/cena]:

Údaje o Pohyblivé částce [l]:18

Plátce Pohyblivé částky:

[Přípustná odchylka:

[Pohyblivá cena:

Referenční cena Komodity:

[částka v číslicíchl [Jednotky KomodityH

[částka v číslicích] [Jednotky Komodityfll5

[]]

[][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvencí Komodimího obchodního dne]'6

[Použije se]]17

Strana [A/B]

[měna][ částka v číslicích ][za Jednotky Komodity]

Strana [B/A]

[+/-] [ %] [[měna][ částka v číslicích]]]19

[l]

[]20

 

*3 Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud sr strany přejí lačlenil do konloetní Transakce novější vydání příslušných Příloh a'nebo Doplňků, než které jsou začleněny do Rámcovésmlouvy podle části Z písm (b) Zvláštníeh ustanovení

" Strany mohou stanovit více než jednu Komoditu pro Transakci s více nežjedním Plátcem Pohyblivé částky.
‘5 Pro každou stranu může být stanoven n'izný Nominální objem za Kalkulačm' období. Strany mohou dále stanovit různý Nominální objem (či vzorec prostanovení Nominálru'ho objemu) pro každé Kalkulační období.

"* Předpokládá-li se, že Data plateb pro (i) Plátce Pevné částky a Plátce Pohyblivé částky nebo (ii) dva Plátce Pohyblivé částky se nebudou shodovat. uvesttaková data projednotlívé strany v (i) částech o Udajich 0 Pevné částce a Údajích o Pohyblivé částce nebo (ii) v částech o příslušných Údajích o Pohyblivé částce
této Konfirmace, než v tomto bodu Konfirmace.

‘7 Stanovení stejných cen může být relevantní pro Tmnsakci, která odkazuje na více než jenjednu Referenční cenu Komodity. Není-li ohledně Stanovení stejných
cen sjednáno „použije se“, bude se považovat m nesjednanc'.

"* Vložit _,l" v případě více nežjen jednoho Plátce Pohyblivé částky a údaje ohledně druhého Plátce Pohyblivé částky uvést níže

‘9 Strany mohou sjednat povolenou odchylku, která může být vyjádřena jako procentní částka, formou měnové jednotky či jinak_

Doplněk !( Příloze pro derivátove' transakce.

Komoditní transakce



[Jednotkaz []

Cenový zdroj: []

Měna: []]21

Stanovená cena: [speciňkovat Zda cena bude nabídkovou cenou„ poptávkovou cenou, průměrem vysoké a

ní:/ké ceny, ranním fixingem atd.; je-li to vhodné, indikovat čas, v kterém se cena určuje)

Dat(urn/a) stanovení ceny: [][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvencí Komoditního obchodního dne)

[Metoda průměrování : []]22

[Ustanovení o měnové konverzi: []]23

[Údaje o Pohyblivé částce n: [1]“

[Narušení trhu:]

[Případ(y) narušení trhu: [HBPOUŽÍJC se] [1]25

[Dodatečné případy(y) [l]

narušení trhu:

[Nápravn(ý/é) prostřed(ek/ky): [1]26

[Náhradní Referenční cena: []]27

[Maximální doba []]28

trvání narušení trhu:

Účet Strany A:

Účet Strany B:

[Zastoupení]: Transakce je Transakcí jménem jiné osoby. [Jméno Zástupce]

vystupuje jako zástupce jménem [obchodní firma nebo jiná

identifikace Zastoupeného].

[Další ustanovení:]

Prosíme, potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím vrácením [], popř.

zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušného Komoditního swapu

podle této Konfírmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách,

S pozdravem

[Podpis] [Podpis za protisn'anu]

 

2“ Strany mohou bud: (i) stanovit jedinou Referenční cenu Komodity či (ii) vytvořit Referenční cenu Komodity za pomoci stanovení Komodity, Jednotky,

Cenového zdroje a Měny vrámci Commodity Reference Price Framework v lSDA Komoditních definicích.

2' Vymazat, pokud je výše uvedena Referenční cena Komodity. který jejiž definována v lSDA Komoditních definicích.

" Strany si mohou sjednat Metodu průměrování, je-li výše stanoveno ve vztahu k Dobč kalkulace nebo k Datu platby více než jedno Datum stanovení ceny.

Není-li sjednána, uplatní se nevážený aritmetický průměr v souladu s článkem 3(6) Doplňku pro komoditní transakce.

23 Ustanovení o měnové konverzi uvest pro Transakce u ruchž je Referenční cena Komodity publikována vjiné měně než v dohodnuté ručně platby.

1‘ Uvést kompletní Udaje o Pohyblivé částce ohledně druhého Plátce Pohyblivé částky,je-li to relevantní.

“ Strany mohou sjednat Případy narušení trhu či se mohou spoléhat na ustanovení článku 5(3)(í) Doplňku pro komoditní transakce. Strany mohou rovněž sjednat,

že se Případy narušení trhu neuplatní.

2° Strany mohou sjednat Nápravnč prostředky či se mohou spoléhat na standardní nápravná opatření v článku 5(7)(í) Doplňku pro komoditní transakce.

" Alternativní Referenční cena Komodity by měla být sjednána. pokud strany spoléhají na Nápravné prostředky stanovené v článku 5(7)(í) Doplr'rku pro komoditní

transakce nebo si jiným způsobem sjednaly, že se použije „Náhradní Referenční cena“.

“ Sjednají-li strany Nápravný prostředek, měly by určit Maximální dobu trvání nartšení trhu. pokud si nepřejí, aby se uplatnilo 5 Komoditních obchodních dnů

podle článku 5(6) Doplňku pro komoditní transakce. Pokud strany spoléhají na článek 5(7)(í) Doplňku pro komoditní transakce, uplatní se 2 Komoditní obchodní dny,

jak stanoví tento článek, pokud strany toto ustanovení výslovně ncvyloučí.

Doplněk !( Příloze pro derivámvé transakce.

Komoditní transakce



Návrh formuláře Konfírmace pro Komoditní opci

Komu:

Od:

Datum:

V návaznosti na náš telefonický rozhovor timto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakci ve formě Komoditní opce [která
bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovni asociací a uzavřené mezi
námi dne Tato Konfirmace je Konfirmací ve smyslu článku 2(2) Obecných ustanoveni. Pokud nejsou výslovně
definovány v této Konfírmaci, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvě].
[Ustanovení částí 2 pism. (b) Zvlášmích ustanovení se ve vztahu k této Transakci mění následovně:

„[Název Přílohy/Doplňku], vydáni [číslo vydání]“ se nahrazuje následujícím zněním „[Název Přilohy/DoplňkuL vydání
[číslo vydání]“]29

Podmínky Transakce jsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo: []

Datum obchodu: []

Datum zahájení: []

Strana A [obchodni firma, IČ, sídIo]:

Strana B [obchodní arma, IČ, sídlo]:

Prodávající: Strana [A/B]

Kupujicí: Strana [B/A]

Komodita:
[]

[Nominální objem:

[Celkový nominální objem:

[Nominální objem 711

Dobu kalkulace:

Styl opce:

Typ opce:

[Pohyblivá cena:

Referenční cena Komodity:

[Jednotka:

Cenový zdroj :

Měna:

[Stanovení stejných cen:

[částka v číslicich] [Jednotky Komodily]]

[částka v číslicích] [Jednotky Komodity]]

[částka v číslicích] [Jednotky l(omodity]]30

[americká][evropská] [bennudská][asijská]3 '

[Put][Call]

[I]

[]32

[]

[]

[l]33

[Použije se]]34

[speeiňkovaL zda cena bude nabídkovou cenou, poptávkovou cenou, průměrem vysoké a

nízké ceny, ranním ňxingem atd.; je-li to vhodné, indikovat čas, v kterém se cena určuje]

Stanovená cena:

H[, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvencí Komoditního obchodního dne]

Dat(um/a) stanovení ceny:

 

7" Toto znení bude vhodné použít tehdy, pokud si strany přejí začlenit do konkrétní Transakce novější vydání příslušných Přfloh a/nebo Doplňků. než které jsou začleněny do Rámcové
smlouvy podle části 2 písm. (b) Zvlášmích ustanovení.

3“ Pro každou stranu může být Sjednán různý Nominální objem. V případě Asijské opce si strany mohou sjednat různý Nominální objem (či vzorec pro stanovení
Nominalnilio objemu) pro každou Dobu kalkulace).

“ U Asijské opce by strany měly stanovit Dobu kalkulace nebo, v případě více Dat vypořádání, stanovit více Dob kalkulace.
" Strany mohou buď: (i) stanovit jedinou Referenční cenu Komodity či (ii) vytvořit Referenční cenu Komodity za pomocí stanovení Komodity, Jednotky,
Cenového zdroje a Měny v rámci Commodity Reference Price Framework v ISDA Komoditních definicích

33 Vymazat, pokud je výše uvedena Referenční cena Komodity, který je již definována v ISDA Komoditních definicích.
3" Stanovení stejných cen může být relevantní pro Transakci, která odkazuje na více nežjenjednu Referenční cenu Komodity. NenHi ohledně Stanovení stejných
een sjednáno „použije se“, bude se považovat za nesjednané.

Doplněk k Příloze pro deriválové transakce.

Komoditní transakce



 

[Metoda průměrování : []]35

[Ustanovení o měnové konverzi: []]36

Realizační cena za Jednotku: []

Premium: []

Dat(urn/a) placení prémia: [ ][. s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvenci Komoditního obchodního dne] 37

Postup pro realizaci:

Období realizace: [0d (včetně)__ do (včetně) _]38 mezi_ hod. a __ hod.. (místru'ho času v ).

[Plánovan(é/á) dat(urn/a) realizace: []]39

Datum expirace: []“0

Čas expirace: []

[Automatická realizace: [použije se]]"I

[Připad výskytu: [l]

[Případ absence: []]

(Částečná realizace. [ použije se ]]42

[Minimální realizované množství: []

Integrální násobek: U]43

[Vieenásobná realizace: [použije se ]]44

[Minimální realizované množství: []

Maximální realizované množství: []

Integrální násobek: []]45

[Narušení trhu:]

[Případ(y) narušení tthu: (nepoužije se] [ ]]“

[Dodatečné ph’pady(y) []]

narušení trhu:

[Nápravn(ý/é) prostřed(ek/ky)2 [1]47

[Náhradní Referenční cena: []]48

[Maximální doba []]49

trvání narušení trhu:

[Kalkulační agent: []]

[Metoda vypořádání v penězích: []]

 

“ Strany si mohou sjednat Metodu průměrování, je—li výše stanoveno ve vztahu k Době kalkulace nebo k Dam platby více než jedno Datum stanovení ceny.

Neni-li sjedm'tna, uplatní se neváženy' aritmetický průměr v souladu s článkem 3(6) Doplňku pro komoditní transakce. V případě Asijské opce se nevážerrý aritmetický

průměr bude aplikovat vždy, pokud není stanovenajiná metoda

3" Ustanovení o měnové konverzi uvést pro Tramakce, u nichž je Referenční cena Komodity publikována v jiné méně než v dohodnuté měně platby.

“ Pokud si strany nesjednají konvenci Komoditního obchodního dne pro Data placm’ prémía, platí, že se uplatní konvence „Následujícího dne“ v souladu

s článkem 3(1) Doplňku pro Komoditní transakce a článkem 3(6 Obecných ustanovení.

" Uvést u Americké opce.

“ Uvést u Bermudské opce.

“7 Vložit, pokud je Komoditní opce realizovatelné pouze v Datum expirace.

“ Není—li Automatická realizace označena výrazem „použije se“, bude se mít za to, že nebyla sjednána.

“ Neni-li Částečná realizace označena výrazem „použije se“, bude se mít zato, že nebyla sjednána.

“ Použije sejen při Částečné realizaci.

“ Použije se jen pro Americkou opci či Bcrmudskou opci. Není—li Vícenásobna realizace označena výrazem „použije se", bude se mít zato, že nebyla sjednána.
‘5 Použije se jen při Vícenásobné realizaci.

“* Strany mohou sjednat Případy narušení trhu či se mohou spoléhat na ustanovení článku 5(3)(i) Deplňku pro komoditní transakce, Strany mohou rovněž sjednat,

že se Případy narušení trhu neuplatní.

“ Strany mohou sjednat Napravné prostředky či se mohou spoléhat na standardní nápravná opatření v článku 5(7)(i) Doplňku pro komoditní transakce,

“ Alternativní Referenční cena Komodity by měla být sjednána, pokud strany spoléhají na Nápravnc' prostředky stanovené v článku 5(7)(i) Doplňkuprokomodítní

transakce nebo si jiným způsobem sjednaly, že se použije „Náhradní Referenční cena“.

‘9 Sjednají-lí strany Nápravná prostředek opatření, měly by určit Maximální dobu trvání narušení trhu. pokud si nepřejí, aby se uplatnilo 5 Komoditních

obchodních dnů podle článku 5(6) Doplňku pro komoditní transakce. Pokud strany spoléhají na článek 5(7)(Í) Doplňku pro komoditní transakce, uplatní se

2 Komoditní obchodní dny, jak stanoví tento článek, pokud strany toto ustanovení výslovně nevyloučíi

Doplněk k Přilnze pro derivátově tramakce.

Komodimi transakce



Dat(um/a) vypořádání: [][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející

den] v souladu s konvencí Komoditního obchodního dne]

Účet Strany A:

Účet Strany B:

[Zastoupem’]: Transakce je Transakcí jménem jiné osoby. [Jméno Zástupce]

vystupuje jako zástupce jménem [obchodní firma nebo jiná

identifikace Zastoupeného].

[Další ustanovení:)

Prosíme, potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfírrnace a jejím vrácením [], popř.

zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Komoditního opce podle

této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

S pozdravem

[Podpis] [Podpis za protistranu]

Doplněk k Příloze pro derivátové mmm/(fe.

Komoditní transakce



Návrh formuláře Konfirmace pro Komoditní cap, floor či collar

Komu:

Od:

Datum:

V návaznosti na náš telefonický rozhovor tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakci ve formě Komoditního

[capu/flooru/collaru] [která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou

bankovni asociací a uzavřené mezi námi dne Tato Konfirmace je Konfirmaci ve smyslu článku 2(2) Obecných

ustanovení. Pokud nejsou výslovně definovány v této Konfirmaci, maji výrazy s velkým počátečním písmenem stejný

význam jako v Rámcové smlouvě.] [Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty

Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré jeji Doplňky použitelné k této Transakci a na ně navazující ustanovení

Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně

vydaném Českou bankovni asociací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném

Českou bankovni asociaci k Datu obchodu (dále jen „ČBA Dokumentace“). V případě rozporu mezi ČBA Dokumentaci a

touto Konfirmaci je rozhodné znění této Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Dokumentaci a Rámcovou smlouvou je

rozhodné znění této ČBA Dokumentace.]50 [Ustanoveni části 2 písm. (b) Zvláštnich ustanovení se ve vztahu k této Transakci

mění následovně:

„[Název Přílohy/Doplňku], vydáni [čislo vydání]“ se nahrazuje následujícím zněním „[Název Přílohy/Doplňku], vydání

[čislo vydáni]“]51

Podminky Transakce jsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo: []

Datum obchodu: []

Datum účinnosti: []

Datum ukončení: []

Strana A [obchodní firma, IČ, sídlo]:

Strana B [obchodni firma, IČ, sídlo]:

Prodávající: Strana [NB]

Kupující: Strana [B/A]

Komodita: []

[Celkový nominální objem: [část.ka v číslicích] [Jednotky Komodity]]

[Nominálni objem za [částka v číslicích] [Jednotky Komodity]]52

Dobu kalkulace:

[Dob(a/y) kalkulace: []]

[Dat(um/a)] [vypořádání] [platby]: [][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvencí Komoditniho obchodniho dne]53

[Stanovení stejných cen: [Použije se]]54

Údaje o prémiuz55

Prémíum: [[Prémium za Jednotku:]]

 

5“ Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud Sl strany přejí začlenit do konkrétní Transakce nejnovější vydání příslušných Příloh/a nebo Doplňků na místo těch, které jsou začleněny do

Rámcové smlouvy podle části 2 písm (b) Zvláštních ustanoveni.

“ Toto znění bude vhodné použít tehdy, pokud Sl strany přeji začlenit do konlaétní Transakce novější vydání příslušných Piíloh n/nebo Doplňků, než které jsou začleněny do Rámcové

smlouvy podle části 2 písm (b) Zvláštnícb ustanovení,

’7 Pro každou stranu může být stanoven n'tzný Nominální objem za Kalkulační období. Strany mohou dále stanovit různý Nominální objem (či vzorec pro

stanovení Nominálního objemu) pro každé Kalkulační období,

5’ Předpokládá—li se, že Data plateb pro (i) Plátce Pevné částky a Plátce Pohyblivé částky nebo (ii) dva Plátce Pohyblivé částky se nebudou shodovat, uvést

taková data pro jednotlivé strany v (i) částech o Údajích 0 Pevné částce a Údajích o Pohyblivé částce nebo (ii) v částech o příslušných Údajích o Pohyblivé částce

této Konfirmace, než v tomto bodu Konňnnace.

5‘ Stanovení stejných cen může být relevantni pro Transakci, ktera odkazuje na více než jen jednu Referenční cenu Komodity. Neníli ohledně Stanovení stejných

cen sjednáno „použije se“, bude se považovat za nesjcdnané.

“ Ve vztahu k Transakci zahrnující collar se v některých případech neuvádí Údaje () prémíu Namísto toho jedna strana platí Pohyblívou částku založenou na

ceně capu a druhá strana platí Pohyblivou částku založenou na ceně flooruv Údaje o Pohyblivé částce je nutné v takovém případě uvést pro obě strany.

Doplněk !( Příloze pro deriva'lové transakce.

Komoditní rramaltce



Dat(um/a) placení prémia: []

Údaje o Pohyblivé částce:

[Cap/Floor] cena: []

[Pohyblivá cena: []]

Referenční cena Komodity: []56

[Jednotka:
[]

Cenový zdroj: U

Měna:
U]S7

Stanovená cena: [specifikovat, zda cena bude nabídkovou cenou, poptávkovou cenou, průměrem vysoké a nízké ceny,

ranním íixingem atd.; je-li to vhodné, indikovat čas, v kterém se cena určujeJ

Dat(um/a) stanovení ceny: [][, s úpravou na [Následující den/Modifikovaný následující den/Předcházející den] v

souladu s konvencí Komoditního obchodního dne]

[Metoda průměrování: []]5’3

[Ustanovení o měnové konverzí: []]59

[Narušení trhuzl

[Případ(y) narušení trhu: [nepoužíje se] [ ]]f>O

[Dodatečné PfiPHdYU) [l]

narušení trhu:

[Nápravn(ý/e') prostřed(ek/ky): []]ól

[Náhradní Referenční cena: [lló2

[Maximální doba []]63

trvání narušení trhu:

Účet Strany A:

Účet Strany B:

[Zastoupeni]:
Transakce je Transakcí jmenem jiné osoby. [Jméno Zástupce]

vystupuje jako zástupce jménem [obchodní firma nebo jiná

identifikace Zastoupeného].

[Další ustanovení:]

Prosíme, potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konftrmace a jejím vrácením [], popř.
zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušného Komoditmlto
[capu/flooru/collaru] podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

S pozdravem

[Podpis]
[Podpís za protistranu]

 

5" Strany mohou buď: (í) stanovit jedinou Referenční cenu Komodity či (ii) vytvořit Referenční cenu Komodity za pomoci stanovení Komodity, Jednotky.
Cenového zdroje a Měny v rámci Commodity Reference Price Framework v lSDA Komoditních definicích.

57 Vymazat, pokud je výše uvedena Referenční cena Komodity, který jejiž definována v lSDA Komodimích definicích.

53 Strany si mohou sjednat Metodu průměrování, je»lí výše stanoveno ve vztahu k Době kalkulace nebo k Dam platby více než jedno Datum stanovení ceny.
Není-lí sjednána uplatní se nevážený aritmetický průměr v souladu s článkem 3(6) Doplňku pro komoditní transakce.

5" Ustanovení () měnové konveni uvést pro Transakce, u nichž je Referenční cena Komodity publikována vjine' méně než v dohodnuté měně platby.
“' Strany mohou sjednat Případy narušení trhu či se mohou spoléhat na ustanovení článku 5(3)(i) Doplňku pro komoditní transakce. Strany mohou rovněž sjednat,
že se Případy narušení trhu neuplatní.

“ Strany mohou sjednat Nápravné prostředky či se mohou spoléhat na standardní nápravná opatření v článku 5(7)(í) Doplňku pro komoditní transakce,
“ Alter-nativní Referenční cena Komodity by měla být sjednána, pokud strany spoléhají na Napravné prostředky stanovené v článku 5(7)( í) Doplňku pro komoditní
tramakw nebo si jiným způsobem sjednaly, že se použije „Náhradní Referenční cena*.

“3 Sjednají-li strany Nápravný prostředek, měly by určit Maximální dobu trvání narušení trhu pokud si nepřejí, aby se uplatnilo 5 Komoditních obchodních dnů
podle článku 5(6) Doplňku pro komoditní transakce. Pokud strany spoléhají na článek 5(7)(í) Doplňku pro komoditní transakce, uplatní se 2 Komoditní obchodní dny,
jak stanoví tento článek, pokud strany toto ustanovení výslovně nevyloučí

Doplněk k Příloze pro derivárové transakce.

Komoditní Iransakce

 


