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NÁZEV: 
 

Zhodnocení finančních prostředků z FSFP 

 

ANOTACE: 
Doporučení RM na schválení zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních 
prostředků  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zhodnocení finančních 
prostředků s  
 

1. J&T Banka, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 ve výši 20 mil. Kč 
2. Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ:266 42 671 ve výši 20 

mil. Kč 
3. DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 282 64 720 ve výši 10 

mil. Kč  
v investičním horizontu 1 roku.  
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Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Předkládá: 
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Počet příloh: 6   
 
Příloha č. 1 – Volné finanční prostředky města k 31. 12. 2016 
Příloha č. 2 – 6  Nabídky na zhodnocení finančních prostředků  
 
Popis 
Zastupitelstvo města usn. čj. 17/2016/OF/3 ze dne 18. 11. 2016 v souladu s návrhem Finančního 
výboru uložilo vedení města prověřit další možnosti investování finančních prostředků z Fondu správy 
finančních prostředků. 

Byli poptáni poskytovatelé finančních služeb na předložení nabídky na zhodnocení finančních 
prostředků ve výši:  
·         10 mil. Kč  
·         20 mil. Kč  
·         30 mil. Kč  
v investičním horizontu 1 rok, kde bude uvedena úroková sazba zhodnocení, způsob zhodnocení, 
všechny poplatky spojené s transakcí, způsob zdanění.  

Byly předloženy nabídky: 

Sberbank 

1. Spořicí účet v CZK  s 31 denní výpovědní lhůtou do 30 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,25 %. 
Poplatky neuvedeny.  

Oberbank 

1. Bond Garant – dluhopis do roku 2022 -  do 6.2.2018 0,5 p. a., poté 3 M Pribor + 0,25 % p. 
a. (min. 0,3 % p. a.) výplata úroků čtvrtletně. Garantovaná možnost vrácení za již nyní fixně 
stanovený kurz – výpověď čtyřikrát ročně   

2. Dluhopisy Oberbank v hodnotě 10.000 Kč – doba splatnosti 4 roky – nomin. úrok 0,75 % p. 
a. Nákup 98,65 % (vč. poplatku 0,25 % z nominálu). Výplata kuponu 1x , výnos do doby 
splatnosti (před zdaněním) 1,11 % p. a. Zdanění výnosu DPPO. 
 

3. J+T banka 
1. Fond J+T Money -  smíšený podílový fond. Průměrná výkonnost od zahájení činnosti v roce 

2013 4,84 % p. a.  
2. J+T Combi Money – část investice (vkladu) 0,4 % p. a. + část (fond J+ T Money odhad 

2,5% p.a.) Do konce března 2017 možnost nákupu bez vstupního poplatku, vkladová 
část je fixována na 1 rok, s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  Zdanění v celkovém 
daňovém přiznání města. Možná sankce za nedodržení doby splatnosti vkladu 0,2 % 
z jistiny vkladu.  
  
Korporátní dluhopisy  

3. Dluhopis J+T Global finance  IV/2017  – 5,2 % - pololetně vyplácený kupon z dluhopisu 
(poplatky 0,15% objemu obchodu a alikvotního úrokového výnosu) 

4. Dluhopis J+T Global finance VII/2019 – 3 % (zajištění ručitelským prohlášením J+T Finance 
Group) 

5. Dluhopis EPH /2020 – 3,5 % (energetický a průmyslový holding – výplata úroku pololetně 
6. Směnka J+T Private Equity – 4,5 % při investici nad 10 mil. Kč – rozdíl mezi pořizovací 

cenou a vyplacenou částkou  



 
Dluhopis je v případě potřeby možné kdykoliv prodat s vypořádáním obchodu do 2 
pracovních dní od podání pokynu k prodeji. Banka zajišťuje likviditu nabízených dluhopisů 
tím, že je od klientů zpětně vykupuje za aktuální cenu 

DRFG 

1. DRFG AIF Estate Fund – výnos 3 % do 30 mil. Kč, výkon v roce 2016 – 5,04 %. Výnos 
je generován nájmy nemovitostí (viz příloha). Fond s nemovitostmi ve svém vlastnictví 
ve výši 527 mil. Kč. Bez vstupního poplatku, zdanění výnosu v celkovém daňovém 
přiznání města. 

 

Conseq 

1. Conseq municipální portfolio – velmi konzervativní –  složené z krátkodobých a 
střednědobých dluhopisů v CZK, zahraničních dluhopisů a nemovitostního fondu. 
Očekávaný scénář 1,15 % p. a., negativní scénář 0,01 % p. a. , pozitivní scénář 2,29 % p. 
a.  

2. Conseq municipální portfolio – konzervativní – složení: krátkodobé a střednědobé 
dluhopisy v CZK, zahraniční dluhopisy, akcie, alternativní investice. Očekávaný 
scénář 2,83 % p. a., negativní scénář 0,71 % p. a., pozitivní scénář 4,94 % p. a. 
Likvidita do 10 pracovních dní, výběr bez poplatku. 100% sleva na vstupních 
poplatcích, manažerská odměna je již započtena do projekce výnosů a není účtována 
klientovi zvlášť. Zdanění v celkovém daňovém přiznání města.  

  

RM usn. čj. 968/2017/OF ze dne 13. 3. 2017 doporučuje ZM ke schválení diverzifikaci portfolia ve 
výši 50 mil. Kč takto: 

• 20 mil. Kč – Conseq municipální portfolio   
• 10+ 10 mil. Kč – J+T Banka - J+T Combi Money – část vklad 0,4 % p. a. + část fond 
• 10 mil. Kč – DRFG AIF  Estate Fund – investice do fondu s nemovitostmi – 3 % výnos 

 

 



Příloha č. 1

Zhodnocení správy portfolia II.2017

Unicredit Bank 0,1 %
Hodnota portfolia ke dni 1.1.2017 8 864 065 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.1.2017 8 864 444 Kč
Hodnota portfolia ke dni 28.2.2017 8 864 774 Kč
Zhodnocení za měsíc II/2017 v Kč 709 Kč
Zhodnocení za rok 2017 v % p.a. 0,10

J+T Banka 0,1%
Hodnota portfolia ke dni 1.1.2017 56 967 161 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.1.2017 56 971 999 Kč
Hodnota portfolia ke dni 28.2.2017 56 976 838 Kč
Zhodnocení za měsíc II/2017 v Kč 9 677 Kč
Zhodnocení za rok 2017 v % p.a. 0,10

Sberbank 0,3%
Hodnota portfolia ke dni 1.1.2017 15 541 600 Kč
Hodnota portfolia ke dni 31.1.2017 15 545 427 Kč
Hodnota portfolia ke dni 28.2.2017 15 545 427 Kč
Zhodnocení za měsíc II/2017 v Kč 3 827 Kč
Zhodnocení za rok 2017 v % p.a. 0,30

Počátek období 81 372 826 Kč
Konec období 81 387 039 Kč
rozdíl období 14 213 Kč
převod z rozpočtu 0 Kč
převod do rozpočtu 0 Kč
rozdil 14 213 Kč
výnos 14 213 Kč
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0,75 % CZK Dluhopis Oberbank AG  
 2017-07.02.2021 

 
 
 

 

 

Co byste měli vědět: 

 Výplata kupónu se provádí jednou ročně  

 Pevně kalkulovatelný výnos po celou dobu splatnosti  

 Oberbank AG splácí jistinu ve výši 100 % na konci doby splatnosti  

 Kolísání kurzů (například z důvodu změny úrokových sazeb) v průběhu doby splatnosti 

je možné a při předčasném prodeji může vést ke kurzovým ztrátám  

 S nabytím tohoto dluhopisu je spojeno bonitní riziko Oberbank AG, neboť banka ručí 

za výplatu úroků a splacení jistiny. V případě selhání nebo pravděpodobného selhání 

emitenta může orgán příslušný k řešení krize nařídit odepsání jmenovité hodnoty 

dluhopisu nebo jeho konverzi na nástroje vlastního kapitálu (zákonem stanovená účast 

věřitelů bank na úhradě ztrát v případě krize). Ztráta vloženého kapitálu je rovněž 

možná. 

 

 

Tento dluhopis je 4-letá obligace, jejímž nákupem poskytuje majitel emitentovi úvěr na dobu 

splatnosti cenného papíru. Investor za to obdrží roční výplatu kupónu ve výši 0,75 % p.a. 

Oberbank AG splatí dluhopis v nominální hodnotě dne 07.02.2021.  
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Vše přehledně 

 
   

Emitent  Zúčtovací den 1) 
Oberbank AG  07.02.2017 (poté: den provedení + 2 bankovní dny)

Zahájení upisování  Termín výplaty úroku / kupónu 
26.01.2017  07.02. ročně (poprvé 07.02.2018) 

Nominální úrok / kupón  Doba splatnosti 
0,75 % p.a.  4 roky (07.02.2017 – 06.02.2021) 

Kurz od 09.03.2017  Výnos (do doby splatnosti) 2) před zdaněním 
98,65 % (0,25 % poplatky za nákup ve výši 
0,25 % z nominálu jsou v kurzu již zahrnuty)  

 1,11 % p.a. 

Jmenovitá hodnota dluhopisu  Kvalita kapitálu 
CZK 10.000 / sběrná listina  Nepodřízený dluhopis 

Splatnost dluhopisu  ISIN 
Splacení probíhá dne 07.02.2021 ve 100 % 
výši nominální hodnoty.  

 AT000B126719 

Výpověď  Uvedení na burzu 
Výpověď je vyloučena.   Vídeň, řízený trh 

3)
 

 
 
 

1) Zúčtovací den: Tento den probíhá dodání a zaplacení cenných papírů.  
2) Výnos (do doby splatnosti): Zde se předpokládá, že splacení probíhá na konci doby splatnosti ve 

výši 100%, tedy v nominální hodnotě. Dále se předpokládá, že dluhopis nebude předčasně 
prodán, ale držen až do konce doby splatnosti.   

3) Řízený trh: Řízený trh provozovaný burzou Wiener Börse. 
 
 
 
Jedná se o marketingové sdělení. Údaje v tomto dokumentu slouží pouze k nezávaznému informování klientů a v žádném případě 
nenahrazují poradenství ohledně nákupu a prodeje cenných papírů. Kurzy jsou platné k rozhodnému dni a jsou nezávazné. 
Jediným závazným právním podkladem popsaného produktu jsou zveřejněné Konečné podmínky včetně Shrnutí a Základní 
prospekt nabídkového programu Oberbank AG ze dne 17.02.2017 spolu s případnými dodatky. Do těchto dokumentů lze zdarma 
nahlédnout na webových stránkách Oberbank AG www.oberbank.at v oddílu „Investor Relations“ / „Anleiheemissionen“. Kromě 
toho jsou tyto dokumenty pro jednotlivé produkty zdarma k dispozici na českých webových stránkách  Oberbank AG 
www.oberbank.cz v oddílu „Cenné papíry“ / „Dluhopisy Oberbank“.  Vezměte na vědomí též rizika popsaná v Základním prospektu 
v bodě “Rizikové faktory”. Informace o řešení krizí na finančním trhu a účasti věřitelů bank na takové krizi („bail-in“) naleznete na 
www.oberbank.cz/bail-in. 



& BANKA J& T COMB I pro pravnicke osoby 
Termfnovany vklad a investice do fondu 
J& T MONEY CZK ve vyvazenem pomeru 

J&TCOMBI 
Zakladnf charalcteristika: 
• Jedna platba- dva produkty: 

- rocni terminovany vklad se 
zvyhodnenou urokovou sazbou 
- podilovy fond J& T MONEY CZK 

• Vlozene penezni prosti'edky banka 
rozdeli na dve poloviny: 
- jednu polovinu ulozf na terminovany 

vklad 
- druhou polovinu investuje do podilo
vych listu fondu J& T MONEY CZK 

• Minimalni castka pro poi'izeni J&T 
COMB I je 10 milionu CZK (5 mil. CZK 
vklad I 5 mil. CZK fond). 

• Maximalni castka pro poi'izeni J& T 
COMBI je 50 milionu CZK {25 mil. CZK 
vklad I 25 mil. CZK fond). 

• Podminkou pro zalozeni produktu je 
otevi'eny bezny ucet v J&T Bance, vedeni 
bezneho uctu je zdarma. 

• Zvyhodnenou urokovou sazbu 
terminovaneho vkladu pi'ipfse banka 
za podminky, ze v prubehu cele do by 
trvani terminovaneho vkladu (1 rok), 
bude klient drzet vsechny podilove listy 
fondu J&T MONEY CZK nakoupene 
v ramci J& T COMB I. 

• Pokud klient v dobe trvanf t ermfnova
neho vkladu odproda podilove listy 
(vcetne castecneho odprodeje), banka 
uplatnf sankci u termfnovaneho vkladu 
ve vysi 0,2% z jistiny vkladu. 

• Klient muze pi'edcasne ukoncit termino
vanyvklad (uplatni se 3 mesicni v'{po
vedni lhuta). v takovem pi'ipade banka 
uplatni sankci ve vysi 0,2% p. a. z jistiny 
vkladu. 

• Po ukonceni terminovaneho vkladu banka 
pi'ipiSe klientovi penize zpet na jeho 
bezny ucet, podilove listy fondu J& T 
MONEY CZK klientovi zustavaji nadale 
k dalsimu pouziti die jeho uvazeni. 

WvOJ AKTUALNf HODNOlY Pl K DATU 13.02.2017 

1,20 

··'·· .. - .. -. .. ~ -... .. . 1,15 .. - _..., _ .... - ..... .. ...... . ·- --· ·· -
' 

' 1 '10 .. . . . , ....... .. ~ .. • • .. ' ... - . 

1,05 .....• ---- .• - .. .. ' .. - .. ~ - .. .• ·- .. "- .. - ..... ~ .... l ......... - - - . •. .•.. - - --- .. l .. . 

1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 

Aktualizovano ke dni 13.02.2017. Banka je opravnena nabfdku kdykoliv zmenit. 

J&T MONEY CZK 

J& T MONEY CZK je idealni kombinaci 
atraktivniho v'{nosu a relativne nizke koli
savosti hodnoty podiloveho listu fondu. 
Cilem fondu je zhodnocovani penez nad 
uroven bankovnich vkladu. Fond investuje 
do nastroju s pevnym vynosem, pi'ede
vsim do dluhovych cennych papiru, instru
mentu penezniho trhu vcetne smenek 
a terminovanych vkladu. 
Fond je vhodny pro investory, ktei'i se 
chteji podilet na investicn ich napadech 
sku piny J& T. 

Nazev: 
I SIN: 
Mena: 

J&T Money CZK 
CZ0008473808 
CZK 

Termfnovany vklad 
Parametry termlnovaneho vkladu: 

• Delka vklad u: 1 rok 
• Mena vkladu: CZK 
• Zvyhodnena urokova sazba: 0,4% p.a. 
• Sankce za pl'edcasne ukonceni 0,2% p.a. 

z jistiny vkladu 
• Sankce za predcasny odprodej podilo

vych listu: 0,2 % 

Vyb~r ze sazebnfku poplatku: 
nakup podfloveho fondu 

N~~upnl usllr.a " 

5 000 0000 CZK a vice 0,40 

Vykonnost fondu k datu 13.02.2017 

080051 ,. 

1 mes1c 

3 mesice 

6 m~sicii 

1 rok 

od zaha)eni cinnost l (p.a ) 

k min. IH (p.a.) 

2014 

2015 

2016 

047 

0.73 

126 

4.86 

484 

4.85 

5.28 

4.08 

4 87 



J& BANKA 

Zakladnf parametry 

Emitent 

Administrator, kotacnl agent 

Hlavni manaier emise 

Aranzer emlse 

Nazev dluhopisu 

IS IN 

Celkolr( objem emise 

Jmenovita hodnota dluhopisu 

Urok 

vyplata uroku 

Mena emise 

Emisnl kurs 

Datum emise dluhopisu 

Upisovad lhuta 

Splatnost dluhopisu 

Status 

Forma cenneho papiru 

Podoba cenneho papiru 

Kotace 

Pi'edcasne splaceni Emitentem 

Popis Emitenta 
J&T Global Finance IV, B.V. (Emitent) je 
zalozena podle nizozemskeho prava 
a pati'i do skupiny J&T Finance Group SE 
{Skupina). Pi'evazujidm pi'edmetem cin
nosti Emitenta je poskytovani zapujcek 
nebo jinych forem financovani spfiznenym 
spolecnostem nebo ti'etim osobam. 

Skupina J&T Finance Group SErna povahu 
bankovnlho holdingu a zamei'uje se na 
poskytovanf komplexnfch sluzeb spoje
nych s prlvatnfm a retailovym bankovnic
t vfm, spravou majetku privatnfch klientu 
a institud, investicnfm bankovnictvfm 
a projektov'{m financovanfm. Sve sluzby 
rozvijf pi'edevsim na trzfch Ceske republi-

Pr~vnf upozornenf nafeznete na daiM strane. 

Dluhopisy 
JTFG IV 5,20% I 2017 

J&T Global Finance IV, B.V., 

J& T BANKA, a.s. 

J& T BANKA, a.s. 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 

JTFG IV 5,20%/2017 

CZ0000000492 

3 501 000 000 CZK 

3 000 000 CZK 

5,20% p. a. 

Pololetne, vzdy 15. 3. a 15. 9. 

CZK 

100% +AUV 

15.9. 2014 

Do 12 mesfcu od Data emise 

15.9. 2017 

ZajlSteny rucitelskym prohlasenlm 
J&T FINANCE GROUP SE 

Na dorucltele 

Zaknihovane 

BCPP, regulovany t rh 

Nejdi'fve 15. 3. 2016, vice informaci 
v prospektu 

ky, Slovenske republiky, Ruske federace 
a od roku 2014 tez v Chorvatsku. 

V'{znamne postaveni ve Sku pine zaujimajf 
J& T Banka a.s. a Postova banka a.s. 
J&T Banka, a.s. je pi'ednf privatnf banka 
v Ceske republice a na Slovensku a jeji zisk 
v race 2014 cinil1,342 millard korun. Pos
tova banka, a.s. rna nejvetSi prodejnf sit' 
na Slovensku a pati'f zde mezi nejsilnejsi 
retailove banky. Zisk Postove banky, a.s. 
na konci roku 2014 dosahl 41,8 mil. EUR. 

Prosti'ednictvfm nabytych zkusenostf 
v oblasti korporatnfch pi'emen, prodeju 
podniku a investicnfho bankovnictvf zajis
t'uje Skupina svym klientum poradenstvf 

v mnoha klfcovych otazk;kh korporcitnfch 
financf. V'{znamna konkurencnf vyhoda 
Sku piny spocfva mj. ve schopnosti spojenf 
poskytovanych sluzeb do pine integrova
neho celku od strukturovanf transakce, 
pres jeji financovanf, korporatnf poraden
stvf ke sprave a zhodnocenf majetku. 

lnformace k emisi 
Cisty v'{tezek emise dluhopisu bude pouzit 
na financovanf stavajldch a budoucfch 
aktivit Sku piny J&T Finance Group SE 
a na refinancovanf stavajfcfch urocenych 
zdroju. Hlavnfm zdrojem pi'ijmu Emitenta 
budou splatky pujcek od spolecnostl 
ze Sku piny. Postavenf vlastnlku dluhopisu 
je posileno rucitelskym prohlasenrm ruci
tele- spolecnosti J& T FINANCE GROUP 
SE, jez se zavazuje neprodlene a nepodmi
nene a v cele castce uhradit zavazky Emi
tenta vuci vlastn fkovi dluhopisu. Detailnf 
informace 0 povinnostech a zavazcfch 
Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. 

Financnf vykazy Emitenta naleznete 
na strance: www.jtglobalfinanceiV.com. 
Emise je vydana podle ceskeho prava 
formou vei'ejne nabldky. Emitent pozadal 
o pi'ijetf dluhoplsu k obchodovanr na re
gulovanem t rhu BCPP. 

Vybrane ekonomicke ukazatele 
K 31. 12. 2014 (JTFG SE) 
Aktiva: 9,385 mid. EUR 
Vlastnf jmenr: 1,032 mid. EUR 
Zisk konsolidovany: 62 mil. EUR 

Dluhopis - cenny papfr s pevnym 
vynosem 
Dluhopis pi'edstavuje povlnnost Emitenta 
splatit dluznou castku a uroky z nf za pod
mfnek a v termfnu stanovene emisnfmi 
podmlnkami dluhopisu. Dluhopis vyplacf 
obvykle uroky (kup6ny) v pravidelnych 
intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu 
pri jeho vydani byva de lsi nez jeden rok, 
a bezne jsou napi'iklad statnf dluhopisy 
s dobou do splatnosti ti'icet let. 



J&T BANKA 

Zakladnf parametry 

Emitent 

Nazev dluhopisu 

I SIN 

Urok 

Mena emise 

Vyplata uroku 

Jmenovita hodnota dluhopisu 

Celkov'f objem emise 
Emisnfkurs 

Datum emise dluhopisu 

Splatnost dluhopisu 

Upisovacf lhuta 

Status 

Call opce 

Kotace 

Administrator, Kotacnf agent 

Aranzer emise 

Rizikova ti'fda 

Popis Emitenta 
J&T Global Finance VII s.r.o. (Emitent) je 
soucasti bankovniho holdingu J&T FINAN
CE GROUP SE (Skupina), jehoz hlavni ak
t ivity zasti'esuji J&T BANKA, Postova banka 
a jejich dcei'ine spolecnosti. Skupina 
pusobi zejmena na ceskem, slovenskem, 
ruskem a chorvatskem trhu. Konsoli
dovana aktiva Skupiny pi'esahla 
k 31.12.2015 10 mid. EUR a Skupina za rok 
2015 dosahla konsol idovaneho cisteho 
zisku ve vysi 72,6 mil. EUR. 

J&T BANKA svym klientum poskytuje 
sluzby v oblastech privatniho, investicniho 
a korporatniho bankovnictvi, spravy aktiv 
a investovani. V soucasnosti ma J&T BAN
KA pres 62 tisic klientu, kter'{m poskytuje 
sve sluzby v 6 pobockach v cesku 

Pr~vnf upozornenf naleznete na dal!f strane. 

Dluhopisy 
JTFG VI I 3,00% I 2019 

J&T Global Finance VII., s.r.o. 

JTFG VII 3,00/2019 

CZ0003515199 

3,0% p. a. 

CZK 

Pololetne, vzdy 25. 11. a 25. 5. 

3 000 000 CZK 

3 000 000 000 CZK 

100% +AUV 

25. 11. 2016 

25.11.2019 

Do 12 mesfcu od Data emise 

Zajisteny rucitelsk'{m prohi;Henim J&T 
FINANCE GROUP SE 

Ne 

BCPP, Regulovany trh 

J& T Banka, a.s. 

J&T IB and Capital Markets 

4 

a na Slovensku. Banka v race 2015 
dosahla cisteho zisku 1,7 mid. Kc pi'i 
bilancni sume 147 mid. Kc a jeji kapitalova 
pi'imei'enost cinila k 31.12.2015 celkem 
15,83%. 

Po.Stova banka pusobf na slovenskem trhu 
od roku 1992 a je s vice nez 1 milionem 
klientu patou nejvetSi bankou na Sloven
sku. Se siti 40 pobocek a 1 540 prodejnich 
mist v pobockach Slovenske posty se jed
na o banku s nejvetSfm pokrytim na Slo
vensku. Banka dosahla za rok 2015 ciste
ho zisku 54,3 mi l. EUR pi'i bilancni sume 
4,2 mid. EUR a celkova kapitalova pi'ime
i'enost banky k 31.12.2015 cinila 17,04%. 
Hlavnfmi akcionari Sku piny jsou JozefTkac 
a Ivan Jakabovic, ktei'i ovladaji shodne 
po 45,6 %. Zbylych 8,8% akcifvlastnf 

CEFC Shanghai International Group Limi
ted a CEFC Hainan Internat ional Holdings 
Co., Ltd. ze sku piny CEFC China Energy. 

lnformace k emisi 
Cist'f vyteiek emise dluhopisu bude pouzit 
na financovani stavajidch a budoudch 
aktivit sku piny J& T Finance Group SE 
a na refinancovani stavajfcfch urocenych 
zdroju. Hlavnim zdrojem pi'fjmu Emitenta 
budou splatky pujcek od spolecnosti 
ze Sku piny. Postaveni vlastnfku dluhopisu 
je posfleno rucitelskym prohlasenim ruci
t ele- spolecnostf J&T FINANCE GROUP SE, 
jez se zavazuje neprodlene a nepodmfne
ne a v cele castce uhradit zavazky Emiten
ta vuci vlastnikovi dluhopisu. Detailni in
formace j sou uvedeny v Prospektu. 

Financnr vykazy Emitenta naleznete 
na strance: www.vii.jtglobalfinance.com. 
Emise je vydana podle ceskeho prava for
mou vei'ejne nabidky. Emitent poiadal o 
pi'ijeti dluhopisu k obchodovanf na regu
lovanem vei'ejnem trhu BCPP. 

Vybrane ekonomicke ukazatele 
K 31. 12. 2015 (JTFG SE) 
Aktiva: 10,565 mid. EUR 
Vlastnf kapita l: 1,286 mid. EUR 
Zisk konsolidovany: 72,6 mil. EUR 

Dluhopis - cenny papfr s pevnym 
vynosem 
Dluhopis pi'edstavuje povinnost Emitenta 
splatit dluinou cast ku a uroky z nf za pod
minek a v termfnu stanovene emisnimi 
podmfnkami dluhopisu. Dluhopls vyplad 
obvykle uroky (kup6ny) v pravidelnych 
intervalech. Splatnost jlstiny dluhopisu 
pi'l j eho vydani b'fva de lsi nez jeden rok, 
a bezne jsou napi'iklad statni dluhopisy 
s dobou do splatnosti ti'icet let . 



J&TBANKA 

Zakladnf parametry 

Emitent 
N<hev dluhopisu 
IS IN 
Urok 
Mena emise 
Vyplata uroku 
Jmenovita hodnota dluhopisu 

Celkov"V objem emise 

Emisni kurs 
Datum emise dluhopisu 
Splatnost dluhopisu 
Upisovad lhUta 
Status 

Call opce 
Kotace 
Administrator, Kotacni agent, 
Hlavni manazer emise 

Aranzer emise 
Forma cenneho papiru 
Podoba cenneho papiru 
Kovenanty 
Rizikova ti'fda 

Popis Emitenta 
Energeticky a prumyslovy holding, a.s. 
(EPH) je predni stredoevropska energetic
ka skupina, pusobid prevazne v Ceske 
republice, na Slovensku, v Nemecku, 
v Polsku a od roku 2015 take na anglickem 
a italskem trhu . Jedna se o vertikalne 
integrovanou utilitu zahrnujid kompletni 
retezec cinnosti v odvetvi energetiky. 
Holding zahrnuje pi'iblizne so podniku 
z oblasti tezby uhli, vyroby tepla a elektri
ny z klasickych i obnovitelnych zdroju 
vcetne distribuce techto energii. v nepo
sledni rade EPH pusobf v segmentu plyna
renstvi, kde pokr'{va zejmena pi'epravu, 
distribuci a skladovanr plynu. 

Pravnl upozornenl naleznete na dal~l strane. 

Dluhopisy 
EPH 3,50 %I 2020 

EPH Financing CZ, a.s. 
EPH 3,50/20 
CZ0003515413 
3,50% p.a. 
CZK 
Pololetne, vzdy 9. 6. a 9. 12. 
1000 CZK 
2 000 000 000 CZK 

100% + AUV 
9.12.2016 
9.6. 2020 
do 30. 11. 2017 
Seniorni, zajistene financni zarukou Ener
getickeho a prumysloveho holdingu, a.s. 

Ne 
BCPP, Regulovany trh 
J&T BANKA, a.s. 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 
Na dorucitele 
Zaknihovane 
Viz "lnformace o emisi" 
4 

EPH je lid rem plynarenskeho sektoru 
na Slovensku a klicovym prepravcem zem
nfho plynu z Ruska do EU. Je take jednfm 
z nejvyznamnejsich domadch kogenerac
nkh vyrobcu tepla a nejvetSfm dodavate
lem tepelne energie koncov'{m zakaznf
kum v Ceske republice. Soucasne je nej
vet5fm v"Vrobcem elektriny na Slovensku, 
druhym nejvetSfm v CR a patym nejvetSim 
italskym v'{robcem elekti'iny. Spolecnost 
dale zaujima treti misto v t ezbe hnedeho 
uhli v Nemecku. 

Co se tyee nedavnych vybranych akvizic, 
na konci roku 2014 spolecnost EPH uza
vrela smlouvu 0 nakupu portfolia italskych 

plynovrch a uhelnych elektraren. Od led
na 2015 EPH vlastnf britskou elektrarnu 
Eggborough a v lednu 2016 zfskal holding 
100% podfl v cernouhelne elektn3rne Ly
nemouth, take ve Spojenem kralovstvf, 
ktera v soucasne dobe prochazr prestav
bou na zdroj spaluj fd biomasu. V dubnu 
2016 pak podepsala EPH smlouvu o koupi 
nemeckych hnedouhelnych aktiv spolec
nosti Vattenfall AB, ktera zahrnuje hne
douhelne doly a hnedouhelne elektn3rny. 
v cervenci 2016 byla dokoncena prvnf 
faze koupe 66% podflu ve spolecnosti 
Slovenske elektrarne, a.s. 

lnformace o emisi 
vytezek z emise dluhopisu bude pouzit 
na refinancovanf stavajfcfho uveru sku piny 
EPH. Dluhopisy jsou zaj isteny financnf 
zarukou, kterou poskytuje matei'ska spo
lecnost emitenta - EPH, a.s. 

Postavenf vlastnfku dluhopisu je posfleno 
podmfnkami pro omezenf zadluzenosti 
emitenta, moznosti v'{platy dividendy 
ci prodej a pi'evod aktiv, ktere jsou detail
ne popsany v Prospektu. Emise je vydana 
podle ceskeho prava formou vei'ejne na
bidky. Emitent pozadal o pi'ijeti dluhopisu 
k obchodovanf na regulovanem verejnem 
trhu BCPP. 

Financnf v'{kazy jsou k dispozici na stran
ce: http://www.epholding.cz/eph
financing-cz/ 

Vybrane ekonomicke ukazatele 
K 31. 12. 2015 (EPH) 
Cisty dluh/EBITDA: 
Dluh/ Aktiva: 
Aktiva: 
Vlastni kapital: 

2,6 
0,46 
11,3 mid. EUR 
2,8 mid. EUR 

Dluhopis- cenny papfr s pevnym 
vynosem 
Dluhopis pi'edstavuje povinnost Emitenta 
splatit dluznou castku a uroky z nf za pod
minek a v terminu stanovene emisnimi 
podminkami dluhopisu. Dluhopis vyplad 
obvykle uroky (kup6ny) v pravidelnych 
intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu 
pi'i jeho vydanf b'{va delsf nez jeden rok, 
a bezne jsou napi'iklad statni dluhopisy 
s dobou do splatnosti ti'icet let. 



J&TBANKA 

Zakladnl parametry 

Emitent: 

Administrator 

Minimalni objem investice 

Typsmenky 

Prevoditelnost smenky 

Smenky JTPE 

J& T Private Equity B.V. 

J&T BANKA, a.s. 

5 000 000 CZK I 150 000 EUR I 
500 000 USD 

,na i'ad" 

Smenku lze pi'evest rubopisem v souladu 
s emisnimi podminkami. 

Urokove sazby (p. a.) platne od 11. 5. 2016 
M~na CZK EUR USO 

od S 000 000 od 150 000 
Splatnost sml!nky do 9 999 999 do 299 999 od 500 000 

lrok 

2 roky 

3roky 

3,50 % 

3,50% 

3,50 % 

3,!'>0% 

3,50% 

3,50 % 

4,00% 

4,00% 

4,00% 

Popis emitenta 
J&T Private Equity B.V. (JTPE) je nizozem
ska spolecnost zalozena v race 2001 jako 
dcerina spolecnost J&T PRIVATE EQUITY 
GROUP LIMITED (JTPEG). 

JTPEG se aktualne zamei'uje na investova
nf do spolecnosti a projektu v oblasti ener
getiky a prumyslu, realit, medii a sportu, 
cestovniho ruchu, informacnich a komuni
kacnfch technologif ci vedy a vyzkumu. 
Trznf ocenenf spolecnosti JTPEG je celkem 
1,6 mid. EUR k mesfci kvetnu 2014. 

Komentar 
J&T Private Equity B.V. je strategickym 
investorem v nekolika desftkach spolec-

Pr~vnf upozornenf naleznete na dalsf strane. 

nosti pusobicfch zejmena na uzemf Ceske 
a Slovenske republiky. Podporuje firemnf 
projekty jak ve fazi zacfnajfcfch spolec
nosti, tak i vyspelych podniku pi'ipravova
nych na vstup na vei'ejne trhy. 
Prosti'ednictvfm dcei'inych spolecnosti 
JTPEG financuje nebo pi'imo vlastnf pod fly 
v nasledujfcich spolecnostech: EPH, JOJ 
Media House, Best Hotel Properties nebo 
Tatry Mountain Resorts. 

Smenka ~ nastroj peneznlho trhu 
s pevnym vynosem 
Smenka je kratkodoby cenny papfr v lis
tinne podobe se zakonem pi'edepsanymi 
nalezitostmi, majiteli smenky vyplyYa 
pravo na zaplacenf pohledavky vuci sme-

necnemu dluznfkovi k datu nebo ve lhute 
uvedene v textu smenky. J&T Banka vy
stupuje v roli administratora emise, ktery 
v ramci platneho opravnenf a na zaklade 
smlouvy za uplatu organizuje pro smenec
neho dluznfka vystavovani a nasledne 
nakladanf se smenkou vcetne fyzicke 
uschovy, yYpoctu uroku a vyplaty smenec
ne sumy. Klienti privatn fho bankovnictvi 
J&T Banky mohou do smenek vybranych 
spolecnosti investovat pi'imo, prosti'ednic
tvim fondu nebo prostl'ednictvim sluzby 
obhospodarovani portfolia. 



~DRFG 

Komentar 

Vazenf klienti, 

AIF Real 
Estate Fund 

nernovitostnf fond DRFG AIF Real Estate Fund za obdobi ctvr
teho kvartalu roku 2016 dosahl zhodnocen£ na urovni + 1,89 %. 
Klientske prosti'edky od sveho spusteni fondu dne 23. 2. 2016 do 
konce roku 2016 fond zhodnotil o + 5,04 %. 

Ve ctvrtern ctvrtletf roku 2016 pi'ibyla ve fondu nernovitost
nf spolecnost Retail Arena CHODOV s.r.o. Tato spolecnost je 
vlastnfkern a provozovatelern nemovitosti, kterou si z vetsiny ke 
kornercnfrn ucehirn pronajirna Deca Sport, pro prodejnu a znac
ku nejvetSfho obchodnika se sportovnim vybavenirn v Evro
pe - Decathlon. DalSfmi najernci jsou spolecnost Baumax, ktera 
zde rna sve kancelare, Warrne - obchod se sanitarni technikou 
a GOLFHOUSE, nejvetsf prodejce golfoveho vybaven£ v Nemec
ku. Najernni smlouvy jsou uzavi'eny na 10 az 19 let. Tato nernovi
tost se nachazf na strategickern rniste v tesne blfzkosti dalnice D1 
pi'i vjezdu do Prahy. 

Vykon nost fond u 

Q4 2016 report 

Celkova hodnota nernovitosti ve fondu DRFG AIF Real Estate 
Fund ke konci roku byla 527 rniliomi Kc. 

Fond v roce 2016 pi'ekonal nase ocekavan£ stran vynosu i ko
Hsavosti. Duvera vice nez tisicovky klientu, ktere jsrne v prvnfm 
roce fungovani dokazali zfskat je pro nas velmi zavazujfd. Potvr
dil se miS pi'edpoklad, ze investovani do jiz proverenych nemovi
tosti dokaze klientovi pi'inest velmi zajfrnave zhodnoceni. 

Do roku 2017 pi'ipravujeme nekolik zrnen ve prospechu klien
tu. Zmenime cetnost valuad fondu z kvartaln! na mesicni. Dale 
zrnenfme hodnotu podfloveho listu z 10.000 Kc na 100 Kc, coz 
pi'inese drobnyro stiadatelurn moinost pravidelneho rnesicniho 
investovani. Konecne ocekavame v roce 2017 vyznarnny narust 
spravovaneho portfolia nernovitosti, jen na prvni kvartal roku 
2017 marne naplanovanou jednu akvizici na kazdy mesic. 

Josef Eim 
Portfolio rnanazer 

Ql2016 

+ 0,51% 

Q2 2016 

+1,36% +1,18% 

Q3 2016 

1·-
Q4 2016 

+1,89% t 
od zaloieni p.a. 

--.--- ·-- -----
+ 5,93% 

Kc 

10504 

10308 

10188 

10051 

10000 ,.. 
~-

Zakladnl informace pro investory 

Nemovitostni fond DRFG AIF REAL ESTATE Fund investuje do jiz 
fungujfcfch, spolecensky a moraine akceptovatelnych nemovitostnich 
projektU na uzemi Ceske republiky, ktere maji potencial dlouhodobeho 
konzistentniho vjnosu. Phinovanf cilovj cistY vjnos pro investory cin! 
4,5 % rocn~. Cilem je investorlim pfinaset staly a pi'edvidatelny zisk pfi 
ka:ide valuaci fondu, ktera probiha pravidelne kaZde tfi mes!ce. Minimalni 
doporuceny investicni horizon! je i kvUli dailovemu testu tfi roky. Apli
kujeme jednoduchou a pf!mou strategii, kdy do fondu hledame projekty, 
ktere jsou obsazeny spolehlivjmi najemniky a zajisteny dlouhodobjmi 
najemnimi kontrakty. v soucasne dobe jsou ve fondu drzeny nemovitosti 
v celkove hodnote vice jak 527 mil. Kc. 

_._. 

-- - -· - · -
2016 

Nazev instrumentu: 
Minima.lni investice: 
Doporuceny investicnf horizont: 

DRFG AIF Real Estate Fund 
I0500 Kc 

Min. 3 roky 
Ll0294389098 

Nemovitosti 
Do2,5 % p.a. 

ISIN: 
lnvesticnf kategorie: 
TER (nikladovost}: 
Mina: 
Investicnf region: 
Valuace: 
AUM: 
Regulator: 
Auditovano: 
Cena podiloveho listu k 31. 12. 2016: 

CZK 
Ceska republika 

Ctvrtletni 
355 mil. CZK 

FMA Liechtenstein 
Deloitt~ 

10 504 Kc 

Tento dokument vytvolila spoJr:foost DRFG a..s. ja.ko Uizovatel fondu. lnformace uvedenf vdolrumentu majl pouzc informativnf cba.r.urter. Ncjedn£ sc o analfzu invntiCnfch pt0ciitost1 a.nllnv«Ulnf doporuc!enl. Investor by mel 
mit na pamlti, t.e vfkonost v minulostl neni spolehlivfm ubn.telem budoudch vfnos!L lnvestorllm doporuCujeme pfed uClnlnim jaklhokoll investil:niho rozhodnuti podrobnl se snnimit s velejnl dostupnYmJ tnforma c:ezni 
k dan~mu produkt\1, jako jsou naNt fondu a klf~ovl informace pro investory. Invcstovinf do investiln(ch nLstrojU Je obecnl tpojeno s urtitfmi rlzikyvypljvajfcfmi zcjm(na z poVIhy konkrCtnlho lnvestitnlho n.Utroje a rovnH 
z privnlch pl<dpls~ a zvyklost! pllslulnj<h 6nanln!ch trhO rosp. mnl. lnv<stltnf nl.stro)< v sobE obuhuj! n apt. kr<clltn! rizlko <mitcnta a riziko kolisin! hodnoty connlbo pap(ru. Ani u konz<rvaUvnlch IJivutlc ncnJ moine sc 
rizikWn z.cda vyhnout, avh.k jt motno jc omezit ujmlna divenifikad, tedy rozloicnim aktiv portfoUa a pravidelnfm aktivnim slcdorin!m vjvoje investice. 

Kontakt: DRFG o.s., Holondskci 878/2, 639 00 8rno I +420 732 829 9581 www.drfg.cz 
Kancelcife: Praha Po lac Koruna, Vciclovske nom. 1, 110 00 I Brno Hlinky 155/86, 603 00 I Ceske Budejovice Lonnovo 16, 370 01 



Strukturo plochy ve fondu Podfl no n6jemnfm vynosu fondu 

Retail Arena CHODOV 
30% 

)YSK Pisek 
5 % 

)YSKMelnik 
5% 

ProStorage 
47% 

I •k · JYSKVys ov 
·. 5 % 

Retail Arena 
CHODOV 

ProStorage 
28% 

)YSK Vyskov 
6% 

)YSKMelnik 
7% 

JYSK )indi'ichuv 
Hradec 10 % 

Podfl no n6jemnfm vynosu die t ypu plochy Strukturo plochy fondu die geogrofie 

Venkovni plochy 3 % 

Sklady 13% 

Vyroba 8% 

Administrativa 
4 % 

Slozeni portfolio* 

JYSKVyskov 
vynosnost: 7,25% 

JYSK Melnik 
vynosnost : 7,25% 

Retailove parky 
72% 

JYSK Pisek 
vynosnost: 7,25 % 

- ·,~ ~ 

Prostorage, 
Praha - Hostivar 
vynosnost: 8% 

)indfichuv Hradec 8% 

Vyskov 5% 

Praha 77% 

JYSK Jindrichuv Hradec 
vynosnost: 7,25% 

vynosnost: 6, 75 % 

• JYSK M!lnik a )YSK Yy!lwv )sou obsaitny v SPY Retail Project Y-M u.o., ]YSK Pisek a ]YSK )indilchiN Hrade< )sou obsiliny v SPY DRFG Retail Anna Alfa u.o., Pn\my>lovy ardl Pn>Storage Praha Je obsaun v SPY PcoStortge s.r.o., 
Rtlailovy puk v Prau na Chodovt je obni<n v SPY Retail Arena Chodov s.r.o. 



Conseq Investment Management, a. s. 

• Varianta 1 -,Con seq municipalni portfolio- velmi konzervativni" 

Vzhledem ke kratkemu investicnimu horizontu a pozadavku na vysokou bezpecnost vfozenych prosti"edku 
doporucujeme v teto variante vyuzit vyhradne nastroju s fixnim vynosem - predevsim statnich 
dluhopisu CR, dale pak kvalitnich korporatnich ci zahranicnich dluhopisu, resp. investicnich fondu, 
ktere se na tyto investice zamei"uji. V omezene mire lze zapojit i alternativni investice, konkretne 
nemovitostnf fond, coz zlepsi rizikove vynosovy profil takoveho portfolia. 

Aktualnf vynosovy potencial ukazuje nasledujici model. Vychazi z historickych parametru jednotlivych 
nastroju a nasich aktualnich ocekavanf. 
Pozitivni a negativnf scenar je postaven na 95% hladine spolehlivosti a triletem investicnfm horizontu. 

Tabulku lze interpretovat i tak, ze v horizontu m let by se s 95% pravdepodobnosti skutecny vynos nemed 
odchylit z intervalu, vymezeneho pozitivnim a negativnim scenai'em. Vypocet pracuje i s vzajemnou 
korelacl (zavislostf) vynosu jednotlivych typu aktiv, proto jsou parametry celeho portfolia pi'iznivejs i nez 
soucet jeho jednotlivych soucastf. I kdyz model nebere v uvahu pfidanou hodnotu investicn fho manazera, 
je pi'edstavitelnym mei'itkem investicniho rizika, zejmena v pi"ipade neocekavanych krizovych situacf. 

lnvesticni nastroj Podil Ocekavany 
(%) scenaf p. a. 

Kratkodobe dluhopisy v CZK 70 0,50% 
Strednedobe dluhopisy v CZK 20 2,00% 
Zahranicni dluhopisy 5 4,00% 
Alternativni investice- nemovitostni fond 5 4,00% 
Ceh~ portfolio 100 1,15% 

• Varianta 2 - ,Conseq municipalni portfolio - konzervativni" 

-1 ,09% 

-2.18% 
-9,09% 
0,01% 

Pozltlvni 
scenaf p. a. 

Pi'iblizne pro tfi az ctyi'lety investicni horizont je ale jiz mozne vyuzit sirsiho spektra investicnich nastroju -
od nastroju penezniho trhu a dluhopisu az po akcie ci nemovitosti a dalsi ,alternativni" aktiva, resp. 
investicni fondy, ktere se na tyto investice zamefujf. 

V tomto pi'ipade by se jednalo o individualne obhospodafovane portfolio investicnich fondu, ktere se sami 
skladajf z mnoha dalsfch investicnfch fondu (tzv. ,fond fondu" Private Invest). Aktualnf slozen f fondu 
fondu prubezne upravujeme die nasich aktualnich anal)fz a predikcf budouciho v)fvoje kapitalovych trhu 
s cilem maximalizovat vynos. Blizsf informace naleznete v pi'ilozenem dokumentu ,Zprava investicniho 
manazera" pro konzervativnf PROF! portfolio, ktera obsahuje i aktualnf slozenf. 

Vynosovy potencial na zaklade neutralnfho nastaveni portfolia ukazuje nasledujici model. Vychazf z 
historickych parametru jednotlivych nastroju a nasich aktualnich ocekavan i. Pozitivni a negativni scenai' je 
postaven na 95% hladine spolehlivosti a ctyrletem investicnim horizontu. 

Tabulku lze interpretovat i tak, ze v horizontu ctyf let by se s 95% pravdepodobnostf skutecny vynos nemel 
odchylit z intervalu vymezeneho pozitivnim a negativnim scenafem. I kdyz model nebere v uvahu pi'idanou 
hodnotu investicnfho manazera, je pi'edstavitelnym mefitkem investicniho rizika, zejmena v pfipade 
neocekavanych krizovych situaci. Kalkulace samozi'ejme bere v uvahu i historickou korelaci (vzajemny 
vztah) v)fvoje jednotlivych typu aktiv, z tohoto duvodu je celkovy ocekavany vysfedek portfolia zpravidla 
lepsf nez vazeny prumer vysledku jeho jednotlivych soucasti. 

lnvesticni nastroj Podil 
(%) 

Kratkodobe dluhopisy v CZK 30 
strednedobe dluhopisy v CZK 50 
Zahranicni dluhopisy 5 
Akcie 5 
Alternativni investice 10 
cere portfolio 100 
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Ocekavany 
scenaf p. a. 

0,75% 
2,50% 
5,00% 
8,00% 
7,00% 
2,83% 

0,49% 

0.09% 
0,18% 
-8,45% 
-9,52% 
0,71 % 

Pozltlvni 
scenaf p. a. 

1,01% 

4,94. 

Jl2 0 0 !'l94 



Conseq Investment Management, a. s. 

Zpusob komunikace s klientem, reporting 

Vzhledem k tomu, ze nasimi hlavnfmi klienty jsou renomovane pojist'ovny a nejvetsf domc:kf korporace, 
ktere, pokud jde o kvalitu klientskeho servisu a reportingu, pati"f mezi nejnarocnejsr, jsme zvykU nase sluzby 
poskytovat s maximalnf peer a profesionalitou v nejvyssrm moznem standardu. 

Pravidelny reporting (ocenenr a prehled vykonnosti portfolia, zprava investicnfho manazera o vyvoji 
portfolia za uplynule obdobf, osobn[ ci telefonicke konzultace) jsme schopni nastavit individualne podle 
poti"eb klienta. 

Poplatky a dalsi podminky 

Vyse uvedeny navrh lze samozi"ejme dale modifikovat v zavislosti na konkretnrch pozadavclch klienta. 

K realizaci uvedenych investic je ti"eba podpis pi"fslusne smluvni dokumentace, kterou na vyzadani radi 
pi"ipravfme. 

Vsechny prezentovane varianty se (s vyjimkou nemovitostnfho fondu v prvnf variante, u ktereho je likvidita 
o neco nizsi) vyznacujf vybornou likviditou cca 10 pracovnich dnu, tzn., bude-li klient neocekavane 
poti"ebovat investovane prosti"edky pi"evest zpet na penfze, jsme schopni je v tomto horizontu opet odeslat 
na jeho bankovnf ucet. Za vyber z portfolia neni uctovan zadny poplatek. 

Vzhledem k pi"edpokladanemu vyssimu objemu investice klientovi nabfzime 100% slevu na vsech 
vstupnich poplatcich a ty by tak vubec nebyly uctovany. Manazerska odmena za obhospodaFovani fondu 
je jiz zapoctena do v:Yse uvedene projekce vynosu a neni uctovana klientovi zvlast'. 

Uvedene podminky jsou navrhem, kter:Y lze samozi"ejme na zaklade dalsich jednani pi"izpusobit 
preferencim klienta. 
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