PŘEHLED ZMĚN K 1. 10. 2020
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.,
PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPÍRY
KOMENTÁŘ /
PŮVODNÍ ZNĚNÍ

NOVÉ ZNĚNÍ

V článku 1 se mění definice pojmu
Účet
„Účet“ znamená účet Zákazníka vedený
u Banky v CZK, který je uveden v záhlaví
Smlouvy, v tabulce Údaje o Zákazníkovi;

„Účet“ znamená účet Zákazníka vedený Bankou, který Zákazník určil jako účet k finančnímu
vypořádání obchodů s Cennými papíry a všech finančních pohledávek i nároků vzniklých na
základě Smlouvy, Produktových obchodních podmínek a Obecných obchodních podmínek.
Tento účet je veden v CZK. V případě, že Zákazník má u Banky vedený jeden účet v CZK, je Banka
oprávněna považovat takový účet za určený Zákazníkem dle první věty tohoto bodu;

V článku 1 se mění definice pojmu
Tuzemské cenné papíry
„Tuzemské cenné papíry“ – dále jen
„Cenné papíry“ - znamenají Bankou
určené investiční nástroje, což jsou
zásadně zaknihované cenné papíry
evidované v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené
CDCP, Bankou určené zaknihované
cenné papíry kolektivního investování
evidované v centrální evidenci nebo
samostatné evidenci a dluhopisy
představované podílem na sběrném
dluhopisu vydaném jiným emitentem
než Bankou. Za Cenné papíry nejsou
Bankou určeny zejména futures;

„Tuzemské cenné papíry“ – dále jen „Cenné papíry“ – znamenají Bankou určené investiční
nástroje, což jsou zásadně zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP, Bankou určené zaknihované cenné papíry
kolektivního investování evidované v centrální evidenci nebo samostatné evidenci, dluhopisy
představované podílem na sběrném dluhopisu vydaném Bankou nebo jiným emitentem
a certifikáty představované podílem na sběrném certifikátu vydaném Bankou. Za Cenné papíry
nejsou Bankou určeny zejména futures;

Článek 1 se doplňuje o nový bod

„AML zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

Odstavec 2.2 se doplňuje o nový text 2.2 S azebník Banky odkazuje na Ceník poplatků za nákup, výměnu a zpětný odkup podílových
listů (dále jen „Ceník“). Příslušný Ceník je tak nedílnou součástí Smlouvy a je jím upravena
zejména výše poplatků, které je Zákazník povinen hradit v souvislosti s Pokyny týkajícími se
cenných papírů kolektivního investování.
Článek 2 se doplňuje o nový
odstavec 2.3

2.3 P
 ravidla stanovená v Produktových obchodních podmínkách se použijí pro příkazy
k převodu/přechodu Cenných papírů obdobně. Pro vyloučení pochybností se konstatuje,
že osoby zmocněné podle článku 3.8 a 3.9 Produktových obchodních podmínek jsou
oprávněny podávat za Zákazníka příkazy k převodu/přechodu pouze v případě, kdy doloží
speciální zmocnění k takovému jednání.

Odstavec 3.13 se doplňuje
o nový text

3.13	Na základě Pokynu může dojít také k obchodu s Cennými papíry vydanými Bankou.

Odstavec 6.2 se doplňuje o nový text 6.2 B
 anka může stanovit, že Zákazník je oprávněn podávat Pokyny i elektronicky. Banka
pak stanoví i rozsah náležitostí takového Pokynu a další podmínky. Na podání Pokynu
elektronicky není ze strany Zákazníka právní nárok.
Odstavec 7.6 se doplňuje o nový text

7.6 B
 anka může Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance
a z Majetkového účtu v CDCP, pokud se na základě informací dostupných z veřejných zdrojů
takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota Cenných papírů je po
dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001.

Odstavec 8.6 se doplňuje o nový text 8.6 B
 anka dále poskytuje správu dluhopisů představovaných podílem na sběrném dluhopisu
vydaném Bankou nebo jiným emitentem a správu certifikátů představovaných podílem na
sběrném certifikátu vydaném Bankou.
Odstavec 9.2 se doplňuje o nový text 9.2 V
 případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů ve smyslu první věty tohoto
odstavce nedojde do tří měsíců ode dne ukončení Smlouvy a na základě informací
dostupných z veřejných zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná
hodnota Cenných papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj
0,000001, bude Banka oprávněna Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu
v Bance a z Majetkového účtu v CDCP. O realizovaném odepsání dle tohoto odstavce bude
Banka Zákazníka informovat.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
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PŘEHLED ZMĚN K 1. 10. 2020
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.,
PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPÍRY

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.4

9.4 Z ákazník je oprávněn, v souladu s Produktovými obchodními podmínkami pro účty
a platební styk, ukončit smlouvu o Účtu. Účet je povinnou náležitostí pro poskytování
investičních služeb podle Smlouvy. V případě, že je Bance doručen požadavek na ukončení
smlouvy o Účtu a na Majetkovém účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, je
Banka oprávněna požadavek na ukončení smlouvy o Účtu považovat za výpověď Smlouvy
ze strany Zákazníka.

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.5

9.5 Z ákazník je oprávněn, v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, podat ve vztahu k Účtu žádost o změnu platebního účtu, jejíž součástí
je požadavek na zrušení Účtu (mobilita). Účet je povinnou náležitostí pro poskytování
investičních služeb podle Smlouvy. V případě, že je Bance doručena taková žádost
o mobilitu Účtu a na Majetkovém účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, je
Banka oprávněna takovou žádost o mobilitu považovat za výpověď Smlouvy ze strany
Zákazníka. V případě, že je Bance doručena taková žádost o mobilitu Účtu a na Majetkovém
účtu v Bance jsou evidovány Cenné papíry, Banka postupuje podle Standardu mobility
klientů České bankovní asociace.

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.6

9.6 B
 anka je při poskytování investičních služeb na základě Smlouvy vázána právními
předpisy, které jí stanovují povinnosti identifikace a kontroly klienta podle AML zákona.
Pokud Zákazník neposkytne potřebnou součinnost a tak Bance neumožní řádné plnění
jejích zákonných povinností, uplatní se § 15 AML zákona, který Bance ukládá odmítnutí
uskutečnění obchodu a/nebo ukončení obchodního vztahu. V případě, že na Majetkovém
účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance uzavře
a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance jsou
evidovány Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance zablokuje a Zákazníkovi zašle
výpověď Smlouvy spolu s výzvou k podání příkazu k převodu Cenných papírů. Do doby
provedení příkazu dle předchozí věty je Zákazník nadále povinen Bance hradit Odměnu
a náklady třetích stran, a to i po nabytí účinnosti výpovědi.

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.7

9.7.	V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 9.6 nedojde do tří
měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet
Zákazníka všechny Cenné papíry Zákazníka prodat. Veškeré náklady spojené s prodejem
Cenných papírů Zákazníka podle tohoto ustanovení Smlouvy nese Zákazník. Částku,
o kterou bude případně výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka převyšovat náklady
spojené s prodejem, bude Banka do obdržení instrukce od Zákazníka evidovat na interním
účtu. O realizovaném prodeji dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.8

9.8.	V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 9.6 nedojde do tří
měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi a na základě informací dostupných z veřejných
zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota Cenných papírů
je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001, bude Banka oprávněna
Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance a z Majetkového účtu
v CDCP. O realizovaném odepsání dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.

Článek 9 se doplňuje o nový
odstavec 9.9

9.9 P
 ro vyloučení pochybností se konstatuje, že ukončením Smlouvy pozbývají platnosti
všechny pokyny Zákazníka podané na základě Smlouvy, které v tomto okamžiku ještě
nebyly provedeny, včetně pokynů k pravidelnému investování.

Článek 15 se doplňuje o nový
odstavec 15.3

15.3	Banka je oprávněna Ceník měnit a upravovat. Informace týkající se změny nebo úpravy Ceníku
budou Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím webových stránek Banky. Upozornění na
změnu nebo úpravu v Ceníku poskytuje Banka zpravidla jako součást výpisu z Majetkového
účtu v Bance. Pro postup při změně Ceníku, včetně možnosti Zákazníka při nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvní vztah vypovědět, platí obdobně ust. 3 Obecných obchodních
podmínek. Za změnu Ceníku se nepovažuje úprava Ceníku, která nemění výši poplatku nebo
způsob výpočtu poplatku, a to včetně příslušných pásem s objemy, či nemění povinnosti
Zákazníka vůči Bance a vice versa. Upozornění na úpravu v Ceníku je Banka oprávněna
Zákazníkovi zaslat i následně po nabytí účinnosti takové úpravy.

V článku 15 se odstavce 15.3 až 15.6 přečíslují na 15.4 až 15.7
V článku 15 se mění odstavec 15.5
15.5	Produktové obchodní podmínky
ruší a nahrazují Produktové
obchodní podmínky pro
obchodování s tuzemskými
cennými papíry, platné
od 3. ledna 2018.

15.6	Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro
obchodování s tuzemskými cennými papíry, platné od 1. ledna 2019.

V článku 15 se mění odstavec 15.6
15.6	Produktové obchodní podmínky
jsou platné od 1. ledna 2019.

15.7	Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2020.
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PŘEHLED ZMĚN K 1. 10. 2020
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK
CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., PRO OBCHODOVÁNÍ SE
ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY, JEJICH SPRÁVU A/NEBO ÚSCHOVU
KOMENTÁŘ /
PŮVODNÍ ZNĚNÍ

NOVÉ ZNĚNÍ

V článku 1 se mění definice pojmu
účet Zákazníka
„účet Zákazníka“ – účet Zákazníka
vedený Bankou, který Zákazník určil
jako účet k finančnímu vypořádání
obchodů s Cennými papíry a všech
finančních pohledávek i nároků
vzniklých na základě Smlouvy,
Produktových obchodních podmínek
a Obecných obchodních podmínek.
Tento účet je veden vždy v měně
obchodovaného Cenného papíru;

„účet Zákazníka“ – účet Zákazníka vedený Bankou, který Zákazník určil jako účet k finančnímu
vypořádání obchodů s Cennými papíry a všech finančních pohledávek i nároků vzniklých na
základě Smlouvy, Produktových obchodních podmínek a Obecných obchodních podmínek. Tento
účet je veden v měně obchodovaného Cenného papíru. V případě, že Zákazník má u Banky vedený
jeden účet v měně obchodovaného Cenného papíru, je Banka oprávněna považovat takový účet
za určený Zákazníkem dle první věty tohoto bodu;

Článek 1 se doplňuje o nový bod

„AML zákon“ – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

Článek 2 se doplňuje o nový
odstavec 2.3

2.3.	Pravidla stanovená v Produktových obchodních podmínkách se použijí pro příkazy
k převodu/přechodu Cenných papírů obdobně. Pro vyloučení pochybností se konstatuje,
že osoby zmocněné podle článku 4.1 a 4.2 Produktových obchodních podmínek jsou
oprávněny podávat za Zákazníka příkazy k převodu/přechodu pouze v případě, kdy doloží
speciální zmocnění k takovému jednání.

Článek 3 se doplňuje o nový
odstavec 3.2

3.2 Zákazník

je povinen zaplatit Bance za její činnost Odměnu podle platného Sazebníku Banky
nebo Smlouvy a uhradit další náklady v souladu se Smlouvou. Sazebník Banky odkazuje
na Ceník poplatků za nákup, výměnu a zpětný odkup podílových listů (dále jen „Ceník“).
Příslušný Ceník je tak nedílnou součástí Smlouvy a je jím upravena zejména výše poplatků,
které je Zákazník povinen hradit v souvislosti s Pokyny týkajícími se cenných papírů
kolektivního investování.

Odstavec 5.2 se doplňuje o nový text 5.2 B
 anka může stanovit, že Zákazník je oprávněn podávat Pokyny i elektronicky. Banka
pak stanoví i rozsah náležitostí takového Pokynu a další podmínky. Na podání Pokynu
elektronicky není ze strany Zákazníka právní nárok.
Odstavec 6.6 se doplňuje o nový text 6.6 B
 anka může Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance a z příslušného
majetkového účtu v příslušném registru, pokud se na základě informací dostupných
z veřejných zdrojů takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota
Cenných papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001.
Odstavec 11.3 se doplňuje o nový
text

11.3	V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů ve smyslu první věty tohoto
odstavce nedojde do tří měsíců ode dne ukončení Smlouvy a na základě informací
dostupných z veřejných zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná
hodnota Cenných papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj
0,000001, bude Banka oprávněna Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu
v Bance a z příslušného majetkového účtu v příslušném registru. O realizovaném odepsání
dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.

Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.4

11.4	Zákazník je oprávněn, v souladu s Produktovými obchodními podmínkami pro účty
a platební styk, ukončit smlouvu o účtu Zákazníka. Účet Zákazníka je povinnou náležitostí
pro poskytování investičních služeb podle Smlouvy. V případě, že je Bance doručen
požadavek na ukončení smlouvy o účtu Zákazníka a na Majetkovém účtu v Bance nejsou
evidovány žádné Cenné papíry, je Banka oprávněna požadavek na ukončení smlouvy o účtu
Zákazníka považovat za výpověď Smlouvy ze strany Zákazníka.
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Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.5

11.5	Zákazník je oprávněn, v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, podat ve vztahu k účtu Zákazníka žádost o změnu platebního účtu,
jejíž součástí je požadavek na zrušení účtu Zákazníka (mobilita). Účet Zákazníka je povinnou
náležitostí pro poskytování investičních služeb podle Smlouvy. V případě, že je Bance
doručena taková žádost o mobilitu účtu Zákazníka a na Majetkovém účtu v Bance nejsou
evidovány žádné Cenné papíry, je Banka oprávněna takovou žádost o mobilitu považovat
za výpověď Smlouvy ze strany Zákazníka. V případě, že je Bance doručena taková žádost
o mobilitu účtu Zákazníka a na Majetkovém účtu v Bance jsou evidovány Cenné papíry,
Banka postupuje podle Standardu mobility klientů České bankovní asociace.

Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.6

11.6	Banka je při poskytování investičních služeb na základě Smlouvy vázána právními
předpisy, které jí stanovují povinnosti identifikace a kontroly klienta podle AML zákona.
Pokud Zákazník neposkytne potřebnou součinnost a tak Bance neumožní řádné plnění
jejích zákonných povinností, uplatní se § 15 AML zákona, který Bance ukládá odmítnutí
uskutečnění obchodu a/nebo ukončení obchodního vztahu. V případě, že na Majetkovém
účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance uzavře
a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance jsou
evidovány Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance zablokuje a Zákazníkovi zašle
výpověď Smlouvy spolu s výzvou k podání příkazu k převodu Cenných papírů. Do doby
provedení příkazu dle předchozí věty je Zákazník nadále povinen Bance hradit Odměnu
a náklady třetích stran, a to i po nabytí účinnosti výpovědi.

Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.7

11.7	V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 11.6 nedojde do tří
měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet
Zákazníka všechny Cenné papíry Zákazníka prodat. Veškeré náklady spojené s prodejem
Cenných papírů Zákazníka podle tohoto ustanovení Smlouvy nese Zákazník. Částku,
o kterou bude případně výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka převyšovat náklady
spojené s prodejem, bude Banka do obdržení instrukce od Zákazníka evidovat na interním
účtu. O realizovaném prodeji dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.

Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.8

11.8	V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 11.6 nedojde do tří
měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi a na základě informací dostupných z veřejných
zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota Cenných
papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001, bude Banka
oprávněna Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance a z příslušného
majetkového účtu v příslušném registru. O realizovaném odepsání dle tohoto odstavce bude
Banka Zákazníka informovat.

Článek 11 se doplňuje o nový
odstavec 11.9

11.9	Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že ukončením Smlouvy pozbývají platnosti
všechny pokyny Zákazníka podané na základě Smlouvy, které v tomto okamžiku ještě
nebyly provedeny, včetně pokynů k pravidelnému investování.

Článek 12 se doplňuje o nový
odstavec 12.3

12.3	Banka je oprávněna Ceník měnit a upravovat. Informace týkající se změny nebo úpravy Ceníku
budou Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím webových stránek Banky. Upozornění na
změnu nebo úpravu v Ceníku poskytuje Banka zpravidla jako součást výpisu z Majetkového
účtu v Bance. Pro postup při změně Ceníku, včetně možnosti Zákazníka při nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvní vztah vypovědět, platí obdobně ust. 3 Obecných obchodních
podmínek. Za změnu Ceníku se nepovažuje úprava Ceníku, která nemění výši poplatku nebo
způsob výpočtu poplatku, a to včetně příslušných pásem s objemy, či nemění povinnosti
Zákazníka vůči Bance a vice versa. Upozornění na úpravu v Ceníku je Banka oprávněna
Zákazníkovi zaslat i následně po nabytí účinnosti takové úpravy.

V článku 12 se odstavce 12.3 až 12.6 přečíslují na 12.4 až 12.7
V článku 12 se mění odstavec 12.5
12.5	Produktové obchodní podmínky
ruší a nahrazují Produktové
obchodní podmínky pro
obchodování se zahraničními
cennými papíry, jejich správu
a/nebo úschovu, platné
od 3. ledna 2018.

12.6	Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro
obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu, platné
od 1. ledna 2019.

V článku 12 se mění odstavec 12.6
12.6	Produktové obchodní podmínky
jsou platné od 1. ledna 2019.

12.7	Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2020.
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