ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Wüstenrot hypote ní banka a. s.
Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených hypote ních zástavních list
6.000.000.000 K
s dobou trvání programu 5 let
Tento dokument p edstavuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro hypote ní zástavní listy vydávané v rámci
dluhopisového programu z ízeného spole ností Wüstenrot hypote ní banka a. s. se sídlem Praha 5, Smíchov, nám stí Kinských 2/602,
PS 150 00, I : 267 47 154, (dále jen "Emitent" nebo "Spole nost" a dluhopisový program dále jen "Dluhopisový program" nebo
"Program"). Na základ Dluhopisového programu je Emitent oprávn n vydávat v souladu s obecn závaznými právními p edpisy
jednotlivé emise hypote ních zástavních list (dále jen "Emise dluhopis " nebo "Emise" nebo "Dluhopisy"). Celková jmenovitá
hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopis vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku
p ekro it 6.000.000.000 K . Doba trvání Dluhopisového programu, b hem které m že Emitent vydávat jednotlivé emise dluhopis
v rámci programu, iní 5 let a splatnost kterékoli emise vydané v rámci programu nesmí p evýšit 5 let.
Pro každou Emisi p ipraví Emitent zvláštní dokument (dále jen "Emisní dodatek"), který bude obsahovat dopln k Dluhopisového
programu, tj. dopln k spole ných emisních podmínek Dluhopisového programu pro takovou Emisi (dále jen "Dopln k dluhopisového
programu"). V Dopl ku dluhopisového programu bude zejména ur ena jmenovitá hodnota a po et Dluhopis tvo ících danou Emisi,
datum emise Dluhopis a zp sob jejich vydání, výnos Dluhopis dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnos Dluhopis a data
nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopis dané Emise, které bu nejsou upraveny v rámci
spole ných emisních podmínek Programu v kapitole "Spole né emisní podmínky dluhopis " v tomto Základním prospektu nebo budou
pro takovou Emisi upraveny odlišn od spole ných emisních podmínek Programu uvedených v tomto Základním prospektu. Rozhodne-li
Emitent, že požádá o p ijetí kterékoli Emise dluhopis k obchodování na regulovaném trhu cenných papír k datu vydání nebo budou-li
Dluhopisy umís ovány formou ve ejné nabídky, bude Emisní dodatek obsahovat též tzv. kone né podmínky Emise (dále jen "Kone né
podmínky"), tak aby Emisní dodatek spolu s tímto Základním prospektem tvo ily prospekt p íslušné Emise.
Emitent bude tento Základní prospekt pro ú ely vydávání Dluhopis pr b žn aktualizovat, a to formou dodatk k Základnímu
prospektu. Každý takový dodatek bude schválen eskou národní bankou a uve ejn n tak, aby každá Emise, která bude ve ejn nabízena
nebo o jejíž p ijetí bude žádáno na regulovaném trhu, byla nabízena, resp. o p ijetí bylo žádáno, na základ aktuálního prospektu cenného
papíru.
Bude-li v Emisním dodatku uvedeno, že Dluhopisy p íslušné Emise mají být kótované cenné papíry, je úmyslem Emitenta požádat o
jejich p ijetí k obchodování na Burze cenných papír Praha, a. s. (dále také jen "BCPP"), p ípadn na jiném ve ejném trhu cenných
papír , který by BCPP nahradil. Konkrétní trh BCPP, na který mohou být Dluhopisy p ijaty k obchodování, bude up esn n v Emisním
dodatku p íslušné Emise. V Emisním dodatku m že být rovn ž uvedeno, že Dluhopisy budou obchodovány na jiném regulovaném trhu
cenných papír nebo nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných papír .
Spole né emisní podmínky Dluhopisového programu uvedené v tomto Základním prospektu, které jsou stejné pro všechny Emise
dluhopis vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále jen "Emisní podmínky"), byly schváleny rozhodnutím Komise pro
cenné papíry ze dne 9.9.2004, .j. 45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne 10.9.2004.
Tento Základní prospekt byl schválen rozhodnutím eské národní banky ze dne 2.10.2006 .j. 45/N/120/2006/2, které nabylo právní
moci dne 2.10.2006.
Tento Základní prospekt byl vyhotoven dne 27.9.2006.
Tento Základní prospekt není ve ejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopis . Zájemci o koupi Dluhopis jednotlivých Emisí,
které mohou být v rámci tohoto Dluhopisového programu vydány, musí svá investi ní rozhodnutí u init na základ informací uvedených
nejen v tomto Základním prospektu, ale i na základ dodatk Základního prospektu a Emisního dodatku p íslušné Emise.
Rozši ování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koup Dluhopis jednotlivých Emisí vydávaných v rámci tohoto
Dluhopisového programu jsou v n kterých zemích omezeny zákonem. Pokud není v Emisním dodatku pro jednotlivou Emisi dluhopis
vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu výslovn stanoveno jinak, nebudou p íslušné Dluhopisy registrovány, povoleny ani
schváleny jakýmkoli správním i jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou eské národní banky a obdobn nemusí být bez dalšího
umožn na ani jejich ve ejná nabídka s výjimkou eské republiky (viz též kapitola "D ležitá upozorn ní").
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D LEŽITÁ UPOZORN NÍ
Tento Základní prospekt p edstavuje základní prospekt dluhopisového programu ve smyslu lánku 5 odst. 4 sm rnice
Evropského parlamentu a Rady . 2003/71/ES (dále jen "Sm rnice o prospektu"), § 36a zákona . 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále také jen "ZPKT"), a § 13 a násl. zákona . 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis (dále také jen "Zákon o dluhopisech").
Rozši ování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koup Dluhopis jednotlivých Emisí jsou v n kterých
zemích omezeny zákonem. Pokud nebude v p íslušném Emisním dodatku výslovn stanoveno jinak, nebudou Dluhopisy takové
Emise ani jejich prospekt z podn tu Emitenta kótovány, registrovány, povoleny, uznány ani schváleny jakýmkoli správním i
jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou eské národní banky a obdobn nemusí být umožn na ani jejich nabídka
s výjimkou eské republiky. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpov dné za dodržování
omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopis nebo držby a rozši ování
jakýchkoli materiál se k Dluhopis m vztahujících.
Zájemci o koupi Dluhopis jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Dluhopisového programu vydány, musí svá
investi ní rozhodnutí u init na základ informací uvedených v tomto Základním prospektu, p íslušném Emisním dodatku
a p ípadném dodatku Základního prospektu. V p ípad rozporu mezi informacemi uvád nými v tomto Základním prospektu,
jeho dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích platí vždy naposled uve ejn ný údaj.
Emitent ani žádný z p ípadných obchodník , kte í by byli v takovém p ípad uvedeni v p íslušném Emisním dodatku,
neschválili jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Dluhopisovém programu, Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké jsou
obsaženy v tomto Základním prospektu, jeho dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení
nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem nebo obchodníky. Pokud není
uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Základním prospektu uvedeny k datu tohoto Základního prospektu. P edání
tohoto Základního prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v n m uvedené jsou správné ke
kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto Základním prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále m n ny i
dopl ovány prost ednictvím dodatk Základního prospektu nebo informacemi uve ej ovanými Emitentem v rámci pln ní
informa ní povinnosti Emitenta.
Informace obsažené v kapitolách "Postavení vlastníka hypote ního zástavního listu v konkurzním ízení; Hypote ní
bankovnictví", "Devizová regulace a zdan ní v eské republice" a "Vymáhání soukromoprávních závazk v i emitentovi"
jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli vy erpávající informace vycházející ze stavu k datu tohoto Základního prospektu
a byly získány z ve ejn p ístupných zdroj a Emitent nep ejímá jakoukoli odpov dnost za p esnost a úplnost t chto
informací v t chto kapitolách uvedených. Potenciální nabyvatelé Dluhopis by se m li spoléhat výhradn na vlastní analýzu
faktor uvád ných v t chto kapitolách a na své vlastní právní, da ové a jiné odborné poradce.
Jakékoli p edpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finan ní situace, okruhu podnikatelské innosti
nebo postavení na trhu nelze interpretovat jako prohlášení, i závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo
výsledk , nebo tyto budoucí události a výsledky závisí zcela nebo z ásti na okolnostech a událostech, které Emitent není
schopen ovlivnit. Potenciální investo i by m li provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trend nebo výhled uvedených
v tomto Základním prospektu, p ípadn provést další samostatná šet ení a svá investi ní rozhodnutí založit na výsledcích
takových analýz a šet ení.
Emitent bude v souladu s obecn závaznými právními p edpisy a, v p ípad p ijetí Dluhopis k obchodování na BCPP, také
v souladu s burzovními pravidly, uve ej ovat auditované výro ní a neauditované pololetní zprávy o výsledcích svého
hospoda ení a o své finan ní situaci a své úhrnné finan ní výkazy (rozvahu a výkaz zisk a ztrát) a plnit ostatní informa ní
povinnosti. Emitent bude uve ej ovat neauditované finan ní výkazy na všech svých obchodních místech, v souladu s pravidly
eské národní banky. K datu tohoto Základního prospektu pravidla eské národní banky zavazují banky uve ej ovat tyto
neauditované finan ní výsledky tvrtletn .
Kopie finan ních výkaz a auditorských zpráv jsou k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v normální pracovní dob v sídle
Emitenta, pop ípad , bude-li správou Emise pov en administrátor, v ur ené provozovn administrátora. N které hodnoty
uvedené v tomto Základním prospektu byly upraveny zaokrouhlením. Hodnoty uvád né pro tutéž informa ní položku se proto
mohou v r zných tabulkách mírn lišit a hodnoty uvád né jako sou ty v n kterých tabulkách nemusí být aritmetickým
sou tem hodnot, které t mto sou t m p edcházejí.
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SHRNUTÍ

Toto shrnutí by m lo být chápáno jako úvod k tomuto Základnímu prospektu.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopis by m lo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopis jako celek, tj.
Základní prospekt (v etn jeho p ípadných dodatk ) spolu s Emisním dodatkem pro p íslušnou Emisi.
V p ípad , kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údaj uvedených v prospektu, m že být žalující investor povinen nést
náklady na p eklad prospektu, vynaložené p ed zahájením soudního ízení, nebude-li v souladu s právními p edpisy
stanoveno jinak.
Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu v etn jeho p ekladu, je odpov dná za správnost údaj ve shrnutí prospektu pouze
v p ípad , že je shrnutí prospektu zavád jící nebo nep esné p i spole ném výkladu s ostatními ástmi prospektu.
Shrnutí popisu Dluhopis
M na

Jmenovitá hodnota

Splatnost

Distribuce / Umíst ní

Emisní cena / Emisní kurz
Forma Dluhopis

Podoba Dluhopis

Dluhopisy s pevnou úrokovou
sazbou
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou
sazbou

Dluhopisy s výnosem na bázi
diskontu

Dluhopisy s jiným ur ením výnosu
Splacení

Krytí, Krycí blok

Dluhopisy mohou být denominovány v eských korunách nebo p ípadn jiných
m nách, pokud nebude existovat žádné zákonné nebo jiné omezení, nebo požadavky
centrální banky tomuto bránící.
Jmenovitá hodnota Dluhopis každé Emise bude stanovena Emitentem, p ípadn po
dohod s obchodníky (budou-li pro n kterou emisi ustaveni) a oznámena v
p íslušném Emisním dodatku.
Splatnost Dluhopis každé Emise bude ur ena Emitentem, p ípadn po dohod
s obchodníky (budou-li pro n kterou Emisi ustaveni) a oznámena v p íslušném
Emisním dodatku.
Krom jistých omezení uvedených v odstavci "Upisování a prodej" mohou být
Dluhopisy distribuovány cestou ve ejného i neve ejného umíst ní a v každém
jednotlivém p ípad bu na základ syndikace nebo bez syndikace. Zp sob
distribuce každé Emise bude uveden v p íslušném Emisním dodatku.
Dluhopisy mohou být vydány za emisní cenu, která je bu rovna jmenovité hodnot
dluhopisu nebo je nižší i vyšší.
Dluhopisy mohou být vydávány jako cenné papíry na doru itele nebo jako cenné
papíry na jméno, p i emž forma Dluhopis konkrétní Emise bude uvedena v
p íslušném Emisním dodatku.
Dluhopisy mohou být vydávány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné
papíry, p i emž podoba Dluhopis konkrétní Emise bude uvedena v Emisním
dodatku.
Úroková sazba Dluhopis s pevnou úrokovou sazbou nebo zp sob jejího ur ení
bude uvedena v p íslušném Emisním dodatku.
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou budou úro eny pohyblivou úrokovou
sazbou odpovídající p íslušné referen ní sazb upravené o p íslušnou marži (je-li
relevantní) nebo jiným zp sobem stanoveným v Emisním dodatku, vždy b hem
jednotlivých na sebe navazujících výnosových období.
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nebudou úro eny. Výnos z takových
Dluhopis je p edstavován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou
každého takového Dluhopisu. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu budou
nabízeny a prodávány pod jejich nominální hodnotou a nebudou spojeny s žádným
úrokem, krom p ípadu opožd né platby.
Emisní dodatek m že stanovit jiný zp sob ur ení výnosu p íslušné Emise dluhopis .
Úrokové platby (je-li relevantní) a jmenovitá hodnota budou spláceny k dat m
ur eným v emisních podmínkách Dluhopis . Emitent m že vydávat amortizované
dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota je splácena postupn a nikoli jednorázov
ke Dni kone né splatnosti.
Jmenovitá hodnota vydaných a dosud nesplacených Dluhopis , jakož i jejich
pom rného výnosu, bude v každém okamžiku trvání Dluhopisového programu pln
kryta pohledávkami (nebo jejich ástmi) z hypote ních úv r ( ádné krytí),
pop ípad náhradním zp sobem podle Zákona o dluhopisech (náhradní krytí)
("krycí blok").
V p ípad , že by z jakéhokoli d vodu výše krycího bloku p estala pln krýt
jmenovitou hodnotu a hodnotu pom rného a dosud nevyplaceného výnosu všech již
vydaných a nesplacených hypote ních zástavních list v ob hu a nebude možné
krycí blok zvýšit, Emitent bude odkupovat Dluhopisy nebo jiné jím vydané
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hypote ní zástavní listy, dokud nebude výše v té dob existujícího krycího bloku
pln krýt jmenovitou hodnotu a pom rný výnos všech již vydaných a nesplacených
hypote ních zástavních list v ob hu.

Status Dluhopis

Negativní závazek

P ípad nepln ní závazk
Rozhodné právo
Jurisdikce

Dluhopisy (a veškeré Emitentovy pen žité závazky v i vlastník m Dluhopis ,
p ípadn vlastník m kupón , jsou-li vydávány, vyplývající z Dluhopis , p ípadn
z kupón ) zakládají p ímé, obecné, nezajišt né, nepodmín né a nepod ízené závazky
Emitenta, které jsou a budou co do po adí svého uspokojení rovnocenné (pari passu)
jak mezi sebou navzájem, tak i alespo rovnocenné v i všem dalším sou asným i
budoucím nepod ízeným a nezajišt ným závazk m Emitenta, s výjimkou t ch
závazk Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních p edpis .
Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopis a
vlastníky kupón stejné Emise dluhopis stejn .
Emitent se zavazuje, že do doby spln ní všech svých pen žitých závazk
vyplývajících ze všech Dluhopis a kupón (jsou-li vydávány) v souladu s Emisními
podmínkami nezajistí ani nedovolí zajišt ní zástavními právy nebo jinými
obdobnými právy t etích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho sou asnému
nebo budoucímu majetku nebo p íjm m, jakýchkoliv Závazk , pokud nejpozd ji
sou asn se z ízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv t etích osob
Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopis a kupón (jsou-li
vydávány) byly (i) zajišt ny rovnocenn s takto zajiš ovanými Závazky nebo
(ii) zajišt ny jiným zp sobem schváleným usnesením Sch ze podle lánku 12.
Emisních podmínek.
"Závazky" se rozumí závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné ástky a dále
ru itelské závazky Emitenta za závazky t etích osob zaplatit jakékoli dlužné ástky.
V souladu se Zákonem o dluhopisech se Emitent dále zavazuje, že majetkové
hodnoty p edstavující Krycí blok nezastaví ani jinak nepoužije jako zajišt ní.
Dluhopisy umož ují v P ípad nepln ní závazk Vlastník m Dluhopis požadovat
okamžité splacení dluhopis , jak je stanoveno v lánku 9 Emisních podmínek.
eské právo
M stský soud v Praze

Shrnutí popisu Dluhopisového programu
Objem Programu

Doba trvání Programu
Emise

Zdan ní

Omezení prodeje

Souhlas a oznámení

Na základ Dluhopisového programu je Emitent oprávn n vydávat Dluhopisy tak, že
k žádnému okamžiku nesmí celková jmenovitá hodnota veškerých nesplacených
Dluhopis
vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu p ekro it
6.000.000.000 K a splatnost kterékoli emise vydané v rámci Dluhopisového
programu nesmí p evýšit 5 let.
5 let
Dluhopisy budou vydávány v Emisích, p i emž Dluhopisy tvo ící jednu Emisi
budou vždy vzájemn zastupitelné. Dluhopisy tvo ící jednu Emisi mohou být
vydávány v jedné nebo n kolika tranších, pop . pr b žn . Specifické podmínky
každé Emise budou obsaženy v p íslušném Emisním dodatku.
Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnos z Dluhopis budou
provád ny bez srážky daní, odvod nebo poplatk jakéhokoliv druhu, ledaže taková
srážka bude vyžadována zákony eské republiky ú innými v den výplaty. Bude-li
jakákoliv taková srážka daní, odvodu nebo poplatk vyžadována zákony eské
republiky ú innými v den výplaty, nebude Emitent povinen hradit p íjemc m plateb
žádné další ástky z titulu náhrady t chto srážek, daní, odvod nebo poplatk .
Na základ místních zákon týkajících se nabízení a prodeje dluhopis mohou
existovat specifická omezení nabízení a prodeje Dluhopis a distribuce
propaga ních materiál , nap . ve Spojených státech amerických a Evropském
hospodá ském prostoru.
Dluhopisový program schválila eská národní banka. O schválení Základního
prospektu podle l. 13 Sm rnice o prospektu a ZPKT bylo žádáno pouze u eské
národní banky.

Shrnutí popisu Emitenta
Auditor Emitenta

NÖRR STIRFENHOFER LUTZ CZ Consulting s. r. o. se sídlem Praha 1, Na
P íkop 15, PS 110 00, I : 26125854
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Informace o Emitentovi

Obchodní firma Emitenta je "Wüstenrot hypote ní banka a.s." Emitent byl založen
podle zákon
eské republiky dne 20. ervence 2001 a vznikl dne 23. prosince
2002. Je zapsán u M stského soudu v Praze pod I : 267 47 154. Akcie Emitenta
nejsou kótované. Sídlo spole nosti je Praha 5, Smíchov, nám stí Kinských 2/602,
PS 150 00. Telefonní íslo je +420 257 092 607. Webové stránky Emitenta mají
adresu www.wustenrot.cz/whb/.

P ehled podnikatelských aktivit

P edm tem podnikání je provád ní bankovních obchod a poskytování bankovních
služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahrani í podle právních p edpis pro innost bank.
P edm tem podnikání je zejména:
a)

p ijímání vklad od ve ejnosti

b)

poskytování úv r

c)

platební styk a zú tování

d)

vydávání hypote ních zástavních list

e)

poskytování bankovních informací

f)

investování do cenných papír na vlastní ú et

Hlavní akcioná Emitenta

Wüstenrot & Württembergische AG, Gutenbergstraße 30, D-70176 Stuttgart, SRN.
Podíl na hlasovacích právech: 90%.

Historické finan ní a provozní
údaje

P ehled vybraných historických finan ních a provozních údaj pro období k 30.
ervnu 2006 a 2005.

Po et schválených hypote ních úv r *
Objem schválených hypote ních úv r
(v mil. K )*
Objem pohledávek za klienty
(v mil. K )
Bilan ní suma ( v mil. K )
Základní kapitál ( v mil.K )
Zisk po zdan ní (v mil. K )
Objem držených cenných papír - státní
pokladni ní poukázky a státní dluhopisy
(v mil. K )
Nominální objem hypote ních
zástavních list (v mil. K )
Po et pobo ek
Po et zam stnanc
* jedná se o schválené úv ry kumulovan od po átku jejich poskytování bankou
Ov ení historických finan ních
údaj
Interní a ostatní finan ní údaje

Soudní a arbitrážní ízení
Podstatné zm ny finan ní situace
(pozice)

30.06.2006
2 431,0
2 527,5

30.06.2005
1 460,0
1 466,9

1 922,3

1 075,4

2 054,6
600,0
-5,0
50,7

1 370,4
600,0
-6,4
150,5

1 300,0

700,0

1,0
33,0

1,0
29,0

Historické finan ní údaje vycházejí z ú etních záv rek za ú etní období kon ící 31.
prosince 2005 a 2004 ov ených auditorem.
Od data posledního auditovaného finan ního výkazu Emitent zve ejnil informace
k uve ej ování bankami a pobo kami zahrani ních bank k 31.03.2006, 30.06.2006 a
dále pololetní zprávu emitenta kotovaného cenného papíru.
Emitent není ú astníkem jakýchkoliv soudních i arbitrážních ízení, které by mohly
mít podstatný dopad na jeho ekonomickou situaci.
Od data posledního auditovaného finan ního výkazu do data tohoto Základního
prospektu nedošlo k žádné podstatné zm n finan ní situace Emitenta.

Shrnutí rizik vztahujících se k Emitentovi
Úv rové (kreditní) riziko

Úv rovému riziku je banka vystavena z titulu svých obchodních aktivit a
poskytováním hypote ních úv r . Wüstenrot hypote ní banka a.s. jako
specializovaná malá banka je zam ena p edevším na poskytování hypote ních
úv r fyzickým osobám. Jako dopl kový produkt banka poskytuje i úv ry na
rekonstrukci panelové výstavby bytovým družstv m, avšak i v tomto segmentu
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banka realizuje politiku poskytování úv r
riziko.

s omezenou výší a tím diverzifikuje

Riziko tržních cen

Jediným tržním rizikem, kterému je banka vystavena, je úrokové riziko vyplývající
z rozdílné úrokové citlivosti aktiv a pasiv – nástroj bankovní knihy. Banka je
vystavena riziku zm n úrokových sazeb v d sledku reinvestování aktiv p i jejich
splatnosti, amortizaci a p ece ování, nebo v d sledku p ecen ní pasiv.

Riziko likvidity

Riziko likvidity se vzhledem ke specializaci a charakteru banky zužuje na rizika
zajišt ní dostate ného objemu prost edk pro poskytování hypote ních úv r a
v budoucnu refinancování hypote ních zástavních list p i jejich splatnosti..

Opera ní

Opera ním rizikem se rozumí riziko ztráty banky vlivem nep im enosti i selhání
vnit ních proces , lidského faktoru nebo systému i riziko ztráty banky vlivem
vn jších událostí, v etn rizika ztráty v d sledku nenapln ní právní normy.

Další rizika

Další rizika zahrnují obchodní a strategická rizika spolu s regula ními, da ovými a
nemovitostními riziky.

Shrnutí rizik vztahujících se k Dluhopisu
Nezávislé p ezkoumání a
doporu ení

Potenciální investor by nem l investovat do Dluhopis , které jsou komplexním
finan ním nástrojem, bez odborného posouzení (které u iní bu sám i spolu s
finan ním poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za m nících se podmínek
determinujících hodnotu Dluhopis a dopadu, který bude taková investice mít na
investi ní portfolio potenciálního investora.

Riziko likvidity

Nem že existovat ujišt ní, že se vytvo í dostate n likvidní sekundární trh s
Dluhopisy, nebo pokud se vytvo í, že bude trvat. Na nelikvidním trhu nemusí být
investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.

M nové riziko

Vlastník Dluhopisu denominovaného v cizí m n je vystaven riziku zm n sm nných
kurz , které mohou ovlivnit kone ný výnos i výši ástky p i splacení takových
Dluhopis .

Riziko p ed asného splacení

Pokud by m l Emitent právo splatit Dluhopisy n které Emise p ed datem jejich
splatnosti, je vlastník Dluhopisu vystaven riziku nižšího než p edpokládaného
výnosu z d vodu takového p ed asného splacení.

Zdan ní

Potenciální kupující i prodávající Dluhopis by si m li být v domi, že mohou být
nuceni zaplatit dan nebo jiné nároky i poplatky v souladu s právem a zvyklostmi
státu, ve kterém dochází k p evodu Dluhopis , nebo jiného státu.

Zákonnost koup

Potenciální kupující Dluhopis (zejména zahrani ní osoby) by si m li být v domi,
že koup Dluhopis m že být p edm tem zákonných omezení ovliv ujících platnost
jejich nabytí. Ani Emitent, Aranžér, žádný z p ípadných Obchodník (budou-li
ustaveni pro n kterou Emisi) ani kterýkoliv len jejich skupiny, nemá ani nep ebírá
odpov dnost za zákonnost nabytí Dluhopis potenciálním kupujícím Dluhopis , a
už podle zákon jurisdikce jeho inkorporace nebo jurisdikce, kde je inný (pokud se
liší).

Zm na práva

Emisní podmínky Dluhopis se ídí platným eským právem. Nem že být
poskytnuta jakákoliv záruka ohledn d sledk jakéhokoliv soudního rozhodnutí
nebo zm ny eského práva nebo ú ední praxe po datu tohoto Základního prospektu.

Dluhopisy s pevnou úrokovou
sazbou

Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny
takového Dluhopisu v d sledku zm ny tržních úrokových sazeb.

Dluhopisy s pohyblivou úrokovou
sazbou

Vlastník Dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou je vystaven riziku pohybu
úrokových sazeb nebo hodnot podkladových aktiv a nejistých úrokových p íjm .
Pohyblivé úrokové sazby nedávají jistotu ur ení výnosu Dluhopis s pohyblivou
úrokovou sazbou p edem.

Dluhopisy s výnosem na bázi
diskontu

Vlastník Dluhopisu s výnosem na bázi diskontu je vystaven riziku snížení ceny
takového Dluhopisu v d sledku zm ny tržních úrokových sazeb. Ceny Dluhopis
s výnosem na bázi diskontu jsou pohybliv jší než ceny Dluhopis s pevnou
úrokovou sazbou a lze o ekávat jejich v tší reakce na zm nu tržních úrokových
sazeb než u úro ených dluhopis se stejnou splatností.
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RIZIKOVÉ FAKTORY

A)

RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K CENNÉMU PAPÍRU

Rizika spojená s Dluhopisy mohou být rozd lena do následujících kategorií.
Obecná rizika spojená s Dluhopisy
Potenciální investor do Dluhopis si musí sám podle svých pom r ur it vhodnost takové investice. Každý investor by m l
p edevším:
a)

mít dostate né znalosti a zkušenosti k ú elnému ocen ní Dluhopis , výhod a rizik investice do Dluhopis a
ohodnotit informace obsažené v tomto Základním prospektu nebo v jakémkoliv jeho dodatku i dopln ní p ímo
nebo odkazem;

b)

mít znalosti o p im ených analytických nástrojích k ocen ní a p ístup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní
finan ní situace, investice do Dluhopis a jejího dopadu na své celkové investi ní portfolio;

c)

mít dostate né finan ní prost edky a likviditu k tomu, aby byl p ipraven nést všechna rizika investice do Dluhopis ,
a to v etn Dluhopis v cizích m nách;

d)

úpln rozum t podmínkám Dluhopis (p edevším Emisním podmínkám, tomuto Základnímu prospektu a jeho
dopl k m i jiným dopln ním a Emisním dodatk m) a být seznámen s chováním i vývojem jakéhokoliv
p íslušného ukazatele nebo finan ního trhu; a

e)

být schopen ocenit (bu sám nebo s pomocí finan ního poradce) možné scéná e dalšího vývoje ekonomiky,
úrokových sazeb nebo jiných faktor , které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika.

N které Dluhopisy mohou být navrženy tak, že p edstavují komplexní finan ní nástroj. Institucionální investo i obvykle
nekupují komplexní finan ní nástroje jako své jediné investice. Institucionální investo i nakupují komplexní finan ní nástroje
s p em eným rizikem, jehož výše jsou si v domi, s cílem snížit riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií.
Potenciální investor by nem l investovat do Dluhopis , které jsou komplexním finan ním nástrojem, bez odborného
posouzení (které u iní sám i spolu s finan ním poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za m nících se podmínek
determinujících hodnotu Dluhopis a dopadu, který bude taková investice mít na investi ní portfolio potenciálního investora.
Riziko likvidity
Pokud budou Dluhopisy kterékoli Emise vydávány jako kótované cenné papíry, Emitent zamýšlí požádat o jejich p ijetí
k obchodování na BCPP. Konkrétní segment oficiálního trhu BCPP, na kterém mohou být Dluhopisy takto kótovány, bude
up esn n v p íslušném Emisním dodatku. Emisní dodatek m že rovn ž stanovit, že Dluhopisy takové Emise budou
obchodovány na jiném regulovaném trhu cenných papír nebo nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných
papír . Bez ohledu na kótaci Dluhopis nem že existovat ujišt ní, že se vytvo í dostate n likvidní sekundární trh s
Dluhopisy, nebo pokud se vytvo í, že takový sekundární trh bude trvat. Skute nost, že mohou být Dluhopisy kótovány na
regulovaném trhu, nemusí nutn vést k vyšší likvidit kótovaných Dluhopis n ž nekótovaných Dluhopis . V p ípad
nekótovaných Dluhopis m že být naopak obtížné ocenit takové Dluhopisy, což m že mít negativní dopad na jejich
likviditu. Na p ípadném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.
M nové riziko
Vlastník Dluhopisu denominovaného v cizí m n je vystaven riziku zm n sm nných kurz , které mohou ovlivnit kone ný
výnos i výši ástky p i splacení takových Dluhopis . Nap íklad zm na v hodnot jakékoliv cizí m ny v i eské korun
vyústí v p íslušnou zm nu korunové hodnoty Dluhopisu denominovaného v této cizí m n a p íslušnou zm nu hodnoty
jistiny a úrokových plateb u in ných v této cizí m n dle pravidel takových Dluhopis . Pokud se výchozí sm nný kurz sníží
a hodnota koruny v d sledku toho vzroste, cena Dluhopisu a hodnota jistiny a úrokových plateb vyjád ených v korunách v
tomto p ípad klesne.
Riziko p ed asného splacení
V Emisním dodatku bude stanoveno, zda má Emitent právo splatit Dluhopisy p íslušné Emise p ed datem jejich splatnosti z
da ových d vod i na základ opce (option call right). Pokud Emitent splatí jakékoliv Dluhopisy n které Emise p ed datem
jejich splatnosti, je vlastník Dluhopis vystaven riziku nižšího než p edpokládaného výnosu z d vodu takového p ed asného
splacení. Emitent m že nap íklad vykonat své op ní právo pokud se výnos srovnatelných dluhopis na kapitálových trzích
sníží, což znamená, že investor m že být schopen reinvestovat splacené výnosy pouze do dluhopis s nižším výnosem.
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Zdan ní
Potenciální kupující i prodávající Dluhopis by si m li být v domi toho, že mohou být nuceni zaplatit dan nebo jiné nároky
i poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k p evodu Dluhopis , nebo jiného relevantního státu. V
n kterých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska da ových ú ad nebo soudní rozhodnutí k finan ním
nástroj m, jako jsou dluhopisy. Potenciální investo i by se nem li p i získání, prodeji i splacení Dluhopis spoléhat na
stru né shrnutí da ových otázek obsažené v tomto Základním prospektu nebo p ípadn v p íslušném Emisním dodatku, ale
m li by jednat podle doporu ení svých da ových poradc ohledn jejich individuálního zdan ní. Zvážení investování podle
rizik uvedených v této ásti by m lo být u in no minimáln po zvážení kapitoly "Devizová regulace a zdan ní v eské
republice" tohoto Základního prospektu a p ípadných dalších kapitol o zdan ní obsažených v p íslušném Emisním dodatku.
Zákonnost koup
Potenciální kupující Dluhopis (zejména zahrani ní osoby) by si m li být v domi toho, že koup Dluhopis m že být
p edm tem zákonných omezení ovliv ujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani žádný z p ípadných obchodník (budouli ustaveni pro n kterou Emisi) ani kterýkoliv len jejich koncern nemá ani nep ebírá odpov dnost za zákonnost nabytí
Dluhopis potenciálním kupujícím Dluhopis , a už podle zákon státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde
je inný (pokud se liší). Potenciální kupující se nem že spoléhat na Emitenta nebo p ípadné obchodníky (budou-li ustaveni
pro n kterou Emisi) nebo kteréhokoliv lena jejich koncern v souvislosti se svým rozhodováním ohledn zákonnosti získání
Dluhopis .
Zm na práva
Emisní podmínky Dluhopis se ídí eským právem platným a ú inným k datu tohoto Základního prospektu. Nem že být
poskytnuta jakákoliv záruka ohledn d sledk jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo zm ny eského práva nebo ú ední
praxe po datu tohoto Základního prospektu.
Zvláštní rizika spojená s r znými druhy Dluhopis
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v d sledku zm ny
tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba stanovená v p íslušných Kone ných podmínkách po dobu
existence Dluhopis fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu ("tržní úroková sazba") se zpravidla denn m ní.
Se zm nou tržní úrokové sazby se také m ní cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opa ném sm ru. Pokud se tedy
tržní úrokové sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úrove , kdy výnos takového
Dluhopisu je p ibližn roven tržní úrokové sazb . Pokud se tržní úrokové sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou
úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úrove , kdy výnos takového Dluhopisu je p ibližn roven tržní úrokové sazb .
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou
Vlastník Dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou je vystaven riziku pohybu úrokových sazeb nebo hodnot podkladových
aktiv a nejistých úrokových p íjm . Pohyblivé úrokové sazby nedávají jistotu ur ení výnosu Dluhopis s pohyblivou
úrokovou sazbou p edem.
Dluhopisy, jejichž výnos je závislý na vývoji hodnot podkladových aktiv (zejména finan ních i nefinan ních index , koš
podkladových aktiv i sm nných kurz ) jsou sofistikovaným dluhovým instrumentem, u nichž je výnos, i jeho ást, závislý
na vývoji hodnoty podkladových aktiv, a to s cílem zvýšit jejich výnosový potenciál. Investování do t chto Dluhopis s
sebou však nese riziko, které není spojováno s obdobným investováním do b žných dluhopis , a to že výsledný výnos
Dluhopis bude nižší než výnos b žných dluhopis za stejné období.
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu
S Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu není spojeno právo na vyplacení úrok , ale jejich emisní kurz je zpravidla pod
úrovní jejich jmenovité hodnoty. Namísto pravidelných plateb úrok je tedy úrokový p íjem do splatnosti tvo en rozdílem
mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou Dluhopisu (tedy ástkou obdrženou p i splacení) a reflektuje tržní úrokovou
sazbu. Vlastník Dluhopisu s výnosem na bázi diskontu je vystaven riziku snížení ceny takového Dluhopisu v d sledku zm ny
tržních úrokových sazeb.
B)

RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍCH SE K EMITENTOVI

Následující pasáž p edstavuje popis rizik, která mohou ovlivnit schopnost Emitenta hradit své závazky z
Dluhopis . Budoucí nabyvatelé Dluhopis , by m li zvážit tyto rizikové faktory, a to spolu s dalšími informacemi
obsaženými v tomto Základním prospektu ješt p ed tím, než u iní rozhodnutí koupit Dluhopisy kterékoli Emise v
rámci Dluhopisového programu.
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Následující vý et není vy erpávající. Budoucím nabyvatel m Dluhopis se doporu uje požádat o radu své
da ové, právní, ú etní a další relevantní poradce, a to ohledn rizik a jejich souvislostí, které se týkají nákupu,
vlastnictví a dispozic s Dluhopisy, v etn dopadu zákon státu, jehož jsou rezidenty.
Vzhledem k pokra ujícímu r stu prodej hypote ních úv r , stabilit tržních úrokových sazeb a nízké úrovni klasifikace
pohledávek (1,4 %) neeviduje Wüstenrot hypote ní banka a.s. žádná podstatná rizika, která by mohla negativn ovlivnit její
schopnost plnit své závazky z vydaných cenných papír .
I v situaci, kdy Wüstenrot hypote ní banka a.s. podniká v oblasti, která je spojena s relativn nízkým podnikatelským
rizikem, a sou asn podléhá p ísnými vn jším i vnit ním procedurám, existují ur ité rizikové faktory, které mohou negativn
ovlivnit schopnost Wüstenrot hypote ní banky a.s. splnit své závazky z Dluhopis . Tyto rizikové faktory jsou rozepsány v
následujících odstavcích.

ízení rizik ve Wüstenrot hypote ní bance a.s.
Wüstenrot hypote ní banka a.s. ve své interní strategii ízení rizik lení rizika do následujících hlavních kategorií:
•

úv rové riziko – riziko selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazk m,

•

tržní riziko – jediným tržním rizikem, kterému je banka vystavena je úrokové riziko. Jedná se o riziko ztráty
vyplývající z rozdílné úrokové citlivosti aktiv a pasiv. Banka je vystavena riziku zm n úrokových sazeb,

•

m nové riziko – banka není vystavena m novému riziku, jelikož neprování devizové a cizom nové operace,

•

likviditní riziko – neschopnost banky dostát svým závazk m nebo obnovit financování svých aktiv,

•

opera ní riziko – riziko vlivem nep im enosti nebo selhání vnit ních proces , lidského faktoru nebo systém i
riziko ztráty banky vlivem vn jších událostí, v etn rizika ztráty banky v d sledku porušení i nenapln ní právní
normy.

V systému ízení rizik má zásadní úlohu Výbor pro ízení aktiv a pasiv (dále jen ALCO), který je poradním orgánem
p edstavenstva a jehož leny jsou krom p edsedy p edstavenstva také vedoucí jednotlivých odpov dných útvar . Materiály
v oblasti ízení rizik jsou, po projednání a doporu ení ALCO, schvalovány p edstavenstvem banky. Strategické a koncep ní
materiály jsou p edkládány dozor í rad banky. Za tvorbu, testování a úpravy systému identifikace, sledování, m ení a ízení
rizik je zodpov dný útvar controlling a reporting. Za dodržení a realizaci pravidel a postup vyplývajících z tohoto systému
je zodpov dný útvar správy úv r , útvar finan ní a hypote ních zástavních list a v rozsahu odpovídajícím jejich zam ení i
útvar prodeje a marketingu, zejména v oblasti rizik spojených s novými produkty a útvar cenových a technických posudk
zejména v oblasti oce ování nemovitostí.
V souvislosti s novým konceptem ízení kapitálové p im enosti a rizik BASEL II banka realizuje opat ení a jednotlivé kroky
k p echodu na standardní metodu k datu 1.1.2008, což p edstavuje zejména nové aplikace a softwarová ešení v rámci IT,
organiza ní p edpoklady apod.

Úv rové riziko
Banka je vystavena úv rovému riziku z titulu svých obchodních aktivit a poskytování hypote ních úv r . Wüstenrot
hypote ní banka a.s. jako specializovaná malá banka je zam ena p edevším na poskytování hypote ních úv r fyzickým
osobám. Jako dopl kový produkt banka poskytuje i úv ry na rekonstrukci panelové výstavby bytovým družstv m, tzv.
HYPOREVIT, avšak i v tomto segmentu banka realizuje politiku poskytování úv r s omezenou výší a tím diverzifikuje
riziko.
Uvedené strategii odpovídá p ístup k ízení úv rového rizika a z n ho vyplývající zásady, pravidla a metody v oblasti
posuzování pohledávek.

Hodnocení zajišt ní úv r
K zajišt ní poskytnutých úv r slouží zástavy nemovitostí, p ípadn zástavní právo k termínovanému vkladu, tj. zajišt ní
v itelského nároku WHB s vysokým stupn m jistoty, že pohledávka v etn p íslušenství bude v p ípad jejího nesplácení
uspokojena.
Za nemovitosti vhodné jako objekt úv ru a p edm t zajišt ní (ú el využití nemovitosti je patrný ze stavebního povolení a z
kolauda ního rozhodnutí) jsou bankou považovány níže uvedené nemovitosti. Nemovitosti, které nejsou uvedeny níže, lze
p ijmout jako vhodný objekt úv ru nebo p edm t zajišt ní pouze na základ individuálního posouzení.
•
Rodinné domy
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•
Byty dle zákona .72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví byt )
•
Bytové domy
•
Stavební pozemky
U nemovitostí, které slouží jako p edm t zajišt ní, se stanovují její hodnoty, které jsou nazývány "zástavní hodnota" a "cena
obvyklá"
Zástavní hodnota vyjad uje hodnotu nemovitosti stanovenou na základ obez etného hodnocení budoucí obchodovatelnosti
této nemovitosti s p ihlédnutím k trvalým vlastnostem nemovitosti, výnosu dosažitelnému p i ádném hospoda ení s ní,
obvyklým a lokálním podmínkám trhu a k sou asnému a alternativnímu využití nemovitosti. Do její výše se nezohled ují
vlivy mimo ádných okolností trhu ani spekulativní faktory. Zástavní hodnota nesmí p evýšit obvyklou cenu nemovitosti
obez etn stanovenou ke dni ocen ní.
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena p i prodeji oce ované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska
velikosti, stavu, polohy, vybavení apod.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. Obvyklá cena zohled uje
pouze trvalé (dlouhodobé) vlastnosti oce ovaných nemovitostí, výnos dosažitelný p i ádném hospoda ení s ní a již existující
skute nosti a vlivy trhu, které mají vazbu na oce ované nemovitosti. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího
ani vliv zvláštní obliby. Mimo ádnými okolnostmi trhu se rozum jí nap íklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího,
d sledky p írodních i jiných kalamit. Osobními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p ikládaná majetku nebo služb
vyplývající z osobního vztahu k nim.

Výpo et opravných položek
Banka p i tvorb opravných položek, vzhledem ke krátké dob své dosavadní innosti, nemá dostate ný objem dat k
vyhodnocení realizovatelnosti zajišt ní hypote ních úv r a tedy ke zjišt ní fair value nemovitostí. Jelikož nejsou dostupné
ani výsledky analýz provedených na trhu nemovitostí eventueln n kterou z konkuren ních bank, nelze pot ebu opravných
položek pomocí fair value stanovit. I s ohledem na dosud nízký po et defaultních úv r a nulový výskyt realizací zástav v
rámci dosavadního portfolia, postupuje banka p i tvorb opravných položek podle opat ení NB a posuzuje tzv. upravenou
hodnotu pohledávek, ímž se rozumí nominální hodnota pohledávek v etn p íslušenství snížená o hodnotu zajišt ní nejvýše
v jeho isté realizovatelné hodnot , tedy pouze ve výši, která neslouží k zajišt ní jiných jejich aktiv nebo aktiv t etích osob,
mají-li nárok na uspokojení p ed bankou, a nejvýše do výše ocen ní pohledávky v ú etnictví, p i emž za zajišt ní je zde
považováno pouze zástavní právo k nemovitosti nebo zástavní právo k vkladu u banky.
Banka vytvá í opravné položky k jednotlivým pohledávkám z jejich upravené hodnoty v závislosti na kategorii klasifikace,
kterou posuzuje v souladu s Opat ením NB 9/2002.

Modely m ení úv rového rizika
K m ení a sledování úv rového rizika jsou používány analýzy, p ehledy a informace sloužící k monitoringu vývoje
delikvence (nesplacených splátek jistiny a p íslušenství), monitoringu vývoje klasifikovaných úv r podle skupin, ukazatele
hodnotící vývoj klasifikovaných úv r :
– Klasifikované úv ry / úv ry celkem
– Podíl pochybných a ztrátových úv r celkem
– Statistické p ehledy o vývoji portfolia úv r podle faktor rizikovosti, p íp. jiných hledisek,
které umožní
provád t analýzy úv rového portfolia

Koncentrace úv rového rizika
Vzhledem k tomu, že banka v sou asnosti poskytuje p evážn hypote ní úv ry fyzickým osobám a tedy s nízkým objemem,
je úv rové riziko diverzifikováno. Diverzifikaci rizika dodržuje banka i v dopl kovém segmentu - hypote ních úv rech
bytovým družstv m na financování rekonstrukce panelové výstavby (Hyporevit), kde pr m rná výše úv r nep evyšuje 5
mil. K .
Pro regulaci koncentrace úv rového rizika má banka schváleny vnit ní limity úv rové angažovanosti v i protistran
(dlužníkovi), které jsou na úrovni 50 % limit regulátora.

Vymáhání pohledávek za dlužníky
Banka pro vymáhání pohledávek stanovila odlišné postupy v závislosti na p ístupu klienta.
(1) Spolupracuje-li úv rový dlužník aktivn s WHB a jeho zájmem je dostát svým závazk m vyplývajícím z úv rové
smlouvy a vzniklý nedoplatek ešit, je využíváno metod mimosoudního vymáhání.
K základním zp sob m ešení nedoplatk na úv rových ú tech mimosoudní cestou, které jsou využívány v rámci WHB,
pat í:
a)
Zm na splátek beze zm ny doby splatnosti
b)
Prolongace
- splácením nižších splátek po delší dobu
- p erušením splácení na ur itou dobu a poté pokra ováním splácení v p vodn dohodnutých splátkách
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P istoupení dalších osob
P evzetí dluhu další osobu
Dopln ní zajišt ní stávajícího úv ru zejména z ízením zástavního práva k pohledávce nebo zajišt ním blanko
sm nkou
Uznání závazku

P i vymáhání pohledávek mimosoudní cestou spolupracuje WHB se spole ností CREDITEXPRESS R s.r.o.
(2) Nespolupracuje-li úv rový dlužník s WHB, jsou ze strany WHB podniknuty následující kroky:
a)
b)
c)

Odstoupení od úv rové smlouvy a p istoupení k vymáhání celého dluhu v etn p íslušenství.
Soudní vymáhání pohledávky
Návrh na na ízení exekuce (u soudního exekutora) nebo žaloba na výkon rozhodnutí (u p íslušného soudu)

Kvalita úv rového portfolia
Portfolio hypote ních úv r se skládá p edevším z úv r fyzickým osobám. Jedná se o úv ry s nízkými objemy a tedy
dostate nou diverzifikací.
V procesu schvalování jsou posuzováni klienti z hlediska tzv. faktoru bonity = rozdíl celkových p íjm a celkových výdaj
(v etn splátky úv ru) d lený životním minimem a zárove tzv. faktoru zatížení = podíl celkových výdaj (v etn splátky
úv ru) na celkových p íjmech vyjád ený v %.
WHB posuzuje platební schopnost osob spjatých s úv rovým p ípadem (tj. žadatele/ , p ípadn ru itele/ i p ejímatele
dluhu).
Další ást portfolia hypote ních úv r tvo í úv ry bytovým družstv m. Jedná se o úv ry na financování oprav, modernizací a
rekonstrukcí bytových dom . Ve v tšin p ípadech se jedná o bytové domy postavené panelovou technologií a o úv ry
podporované v souladu s na ízením vlády . 299/2001 Sb., o použití prost edk Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí ásti
úrok z úv r poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových
dom , v platném zn ní.
V procesu schvalování banka posuzuje zejména právní subjektivitu a platební schopnost družstva. D raz je kladen p edevším
na analýzu minulého vývoje finan ního hospoda ení, úv rové zatížení, výši nedoplatk spojených s užíváním bytu a zatížení
fondu oprav.
Následující tabulka uvádí výši úv r Wüstenrot hypote ní banky a.s. podle klasifikace NB.
v mil. K .
k 30.06.2006
mil. K
Standardní úv ry
Klasifikované úv ry
Z toho:

Sledované úv ry
Nestandardní úv ry
Pochybné úv ry
Ztrátové úv ry

Úv ry celkem

%

Údaje v tabulce jsou
k 30.06.2005
mil. K

%

1 896,00
26,29

98,63
1,37

1 066,00
9,4

99,13
0,87

10,69
5,60
7,89
2,11

0,56
0,29
0,41
0,11

2,15
5,91
1,05
0,29

0,20
0,55
0,10
0,02

1 922,29

100,00

1 075,40

100,00

Úrokové riziko
Jediným tržním rizikem, kterému je banka vystavena, je úrokové riziko vyplývající z rozdílné úrokové citlivosti aktiv a pasiv
– nástroj bankovní knihy.
Tomuto odpovídá i systém, použité metody a nástroje ízení úrokového rizika. Banka je vystavena riziku zm n úrokových
sazeb v d sledku reinvestování aktiv p i jejich splatnosti, amortizaci a p ece ování, nebo v d sledku p ecen ní pasiv (p i
jejich obnov ).
Základním nástrojem ízení je vnit ní zajišt ní (hedging), které p edstavuje souhrn stanovených podmínek
a vlastností
produkt banky s cílem dosáhnout co nejnižších disproporcí v citlivosti aktiv a pasiv a omezení možného rizika i
kompenzaci náklad s ním spojených.
Struktura bilance ve WHB je tvo ena p edevším z hypote ních úv r a hypote ních zástavních list . Proto jsou s ohledem na
jejich p ecen ní využívány úrokové sazby s odpovídající dobou platnosti (p evážn 5 letými sazbami).
K základním metodám m ení úrokového rizika pat í Gap analýza, která porovnává p ecen ní aktiv a pasiv banky, tj. citlivost
jednotlivých položek aktiv a pasiv na zm ny sazeb, kdy jednotlivá aktiva a pasiva jsou rozd lena do interval podle termínu
jejich p ecen ní. Sou ástí p ece ovaných aktiv a pasiv jsou jednotlivé splátky jistiny (úmoru) a objemy jistiny p i zm n
sazby.
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Další metodou m ení je Basis point value analýza (BPV), která vychází z p ecen ní aktiv a pasiv banky podobn jako Gap
analýza s rozdílem zahrnutí cash flow úrok jednotlivých nástroj . Podstatou BPV je porovnání zm ny sou asné hodnoty
gap v jednotlivých m sících (agregované) p i zm n (posunu) výnosové k ivky o 1 – 100 bod . Výsledná hodnota je
pom ena k vlastnímu kapitálu.
Pro m ení úrokové expozice se používá soustava ukazatel , z nichž pak vycházejí limity pro ízení úrokového rizika. Jedná
se o ukazatele:
(1)
dopadu úrokových gap na kapitál banky vyplývající z gapové analýzy zachycující citlivost aktiv a pasív v
jednotlivých asových pásmech.
(2)
maximálního podílu kladného a záporného kumulovaného GAP do 1 roku vztaženého k objemu aktiv v %.
(3)
zm ny sou asné hodnoty cash flow aktiv a pasív vztažené ke kapitálu vyplývající z analýzy Basis point value.

Riziko likvidity
V souvislosti se specializací a charakterem banky, kdy nejsou p ijímána drobná klientská depozita (banka pouze nabízí
uložení vklad velkodeponent ), není banka ohrožena jejich mimo ádným odlivem. Riziko likvidity se tak zužuje na rizika
zajišt ní dostate ného objemu prost edk pro poskytování hypote ních úv r a v budoucnosti refinancování hypote ních
zástavních list p i jejich splatnosti.
ízení likvidity je provád no jednak dlouhodob v rámci sestavování ro ních plán a t íletých výhled , ze kterých vyplývá
globální pozice WHB v oblasti likvidity s cílem zajistit p evážn kladné nebo alespo vyrovnané isté pen žní toky, které
jsou z ejmé z bilance p ijatých zdroj a vyplacených úv rových prost edk .
Ke korekci a aktualizaci vývoje likvidity banka zpracovává krátkodobé p edpov di likvidity na základ aktualizace plánu
( tvrtletní) a p edpov dí bilance a cash flow. P itom se vychází z analýzy p edpokládaného pr b hu pen žních tok
(p edpokládaném pr b hu erpání a splácení hypote ních úv r ), pr b hu úrokových a neúrokových p íjm a p íjm z
vydávání emisí hypote ních zástavních list a maturit závazk (úrokových a platebních) z nich plynoucích a
p edpokládaného vývoje neúrokových náklad .
Operativní ízení likvidity ve smyslu udržování dostate né denní likvidity zahrnuje sledování vývoje denní likvidní pozice,
sledování vývoje obchod , udržování dostate ného množství prost edk na clearingovém ú tu u NB.

Opera ní riziko
Opera ním rizikem se rozumí riziko ztráty banky vlivem nep im enosti i selhání vnit ních proces , lidského faktoru nebo
systému i riziko ztráty banky vlivem vn jších událostí a v etn rizika ztráty v d sledku porušení i nenapln ní právní
normy.
Banka tato rizika sleduje, pr b žn vyhodnocuje a p ijímá opat ení za ú elem minimalizace t chto rizik.
Na konci roku 2004 byl na základ požadavku NB zpracován p edpis ízení opera ního rizika, platný od 1. 1. 2005, který
vymezuje základy sledování, hodnocení a omezování opera ního rizika s perspektivou dalšího rozvoje systému ízení.
Banka je vystavena opera nímu riziku uvnit zejména v oblastech:
1) Procesy a innosti, které zahrnují toky prost edk z banky nebo do banky s podílem lidského faktoru s rizikem výskytu
chyb nebo podvodné innosti
2) Oblasti a innosti, které vykonává a za který je odpov dný omezený po et pracovník (max. 2), kde hrozí riziko, že p i
absenci nebudou zajišt ny základní provozní funkce banky.
3) Procesy a innosti, p i kterých v d sledku jednání klienta nep ímo mohou vznikat ztráty, i ušlé výnosy nebo neefektivn
vynaložené náklady (s výjimkou ztrát z titulu úv rového rizika).
4) Právní oblast s rizikem právních spor a rizikem uzav ení smluv s nevýhodnými podmínkami pro banku
5) Oblast informa ních technologií
V rámci p edpisu jsou uvedeny dosud známé možné události s dopadem na banku a opat ení k jejich eliminaci nebo k
omezení rozsahu ztrát.
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INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM

Na oficiální webové adrese Emitenta (www.wuestenrot.cz/whb) lze nalézt následující dokumenty (informace zahrnuté
odkazem):
-

výro ní zprávy Emitenta za roky 2005, 2004 a 2003, které obsahují i ú etní záv rky v . výrok auditora a
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,

-

pololetní zprávy k 30.06.2006 a 30.06.2005, a

Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovn ž k dispozici v sídle Emitenta na adrese nám stí Kinských 2/602, Praha 5,
PS 150 00. V sídle Emitenta jsou dále k nahlédnutí i ostatní dokumenty a materiály uvád né v Základním prospektu.
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SPOLE NÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPIS

Hypote ní zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle
Zákona o dluhopisech spole ností Wüstenrot hypote ní banka a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, nám stí Kinských 2/602,
PS : 150 00, I : 267 47 154, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055
(dále také jen "Emitent"). Dluhopisy se ídí t mito Emisními podmínkami a dále p íslušným Dopl kem dluhopisového
programu.
Tyto Emisní podmínky, které budou stejné pro jednotlivé emise Dluhopis , byly schváleny Komisí pro cenné papíry v
souladu se Zákonem o dluhopisech dne 9.9.2004, rozhodnutím .j. 45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne
10.9.2004. Rozhodne-li tak Emitent v p ípad konkrétní emise Dluhopis nebo budou-li tak vyžadovat v p ípad kterékoli
emise Dluhopis právní p edpisy, bude Dluhopis m a Kupón m (budou-li vydány) p id len eskou národní bankou
samostatný kód ISIN. Informace o p id lených kódech ISIN, p ípadn jiném identifikujícím údaji ve vztahu k Dluhopis m a
Kupón m (budou-li vydávány) bude uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. V Dopl ku dluhopisového
programu bude uvedeno, zda Emitent požádá n kterého organizátora regulovaného trhu o p ijetí p íslušné emise Dluhopis k
obchodování na oficiálním trhu, tj. zda u iní všechny kroky nutné k tomu, aby Dluhopisy takové emise byly kótovanými
cennými papíry. V Dopl ku dluhopisového programu bude také uvedeno, zda bude p íslušná emise Dluhopis nabízena
formou ve ejné nabídky i nikoli. (Pro odstran ní pochybností platí, že termíny "oficiální trh", "kótovaný Dluhopis" a
"ve ejná nabídka" mají význam, jaký je jim p isuzován v Zákon o podnikání na kapitálovém trhu).
Tyto Emisní podmínky budou vždy pro každou emisi Dluhopis up esn ny Dopl kem dluhopisového programu obsaženém v
Emisním dodatku, který bude zvláš schválen eskou národní bankou podle p íslušných právních p edpis . Emisní
podmínky každé emise Dluhopis budou tedy tvo eny ustanoveními t chto Emisních podmínek a ustanoveními Dopl ku
dluhopisového programu obsaženými v p íslušném Emisním dodatku schváleném eskou národní bankou.
Kterékoli ustanovení t chto Emisních podmínek m že být Dopl kem dluhopisového programu pro kteroukoli emisi
Dluhopis upraveno i pozm n no. V p ípad jakýchkoli rozpor mezi t mito Emisními podmínkami a p íslušným
Dopl kem dluhopisového programu platným pro kteroukoli emisi Dluhopis mají ve vztahu k takové emisi Dluhopis
p ednost ustanovení p íslušného Dopl ku dluhopisového programu. Tím však není dot eno zn ní t chto Emisních podmínek
ve vztahu k jakékoli jiné emisi Dluhopis vydávané v rámci Dluhopisového programu.
Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.1.2 t chto
Emisních podmínek, pak bude innosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnos a splacením Dluhopis
zajiš ovat eská spo itelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 129/62, PS : 140 00, I : 45244782, zapsaná v obchodním
rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Pro kteroukoli emisi Dluhopis m že Emitent provád t
úkony spojené s výplatami úrokových výnos a splacením Dluhopis sám nebo m že pov it výkonem služeb administrátora
Dluhopis jinou osobu s p íslušným oprávn ním k výkonu takové innosti ( eská spo itelna, a.s., Emitent nebo taková jiná
osoba dále také "Administrátor"), a to na základ smlouvy o správ emise a obstarání plateb (dále také jen "Smlouva
s administrátorem"). V p ípad , že Administrátorem bude Emitent, pak innosti administrátora spojené s výplatami
úrokových výnos a splacením Dluhopis bude vykonávat Emitent na základ podmínek správy emise a obstarání plateb
(dále také jen "Platební podmínky"). Stejnopis Platebních podmínek nebo Smlouvy s administrátorem (podle toho, co
relevantní) bude k dispozici k nahlédnutí Vlastník m Dluhopis a Vlastník m Kupón (budou-li vydávány) v b žné pracovní
dob v ur ené provozovn Administrátora (dále také jen "Ur ená provozovna"), jak je uvedena v lánku 11.1.1 t chto
Emisních podmínek. Vlastník m Dluhopis a Vlastník m Kupón (budou-li vydávány) se doporu uje, aby se s Platebními
podmínkami nebo Smlouvou s administrátorem (podle toho, co relevantní) obeznámili, nebo jsou d ležité mimo jiné i pro
faktický pr b h výplat Vlastník m Dluhopis a Vlastník m Kupón (budou-li vydávány).
Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.2.2 t chto
Emisních podmínek, pak innosti agenta pro výpo ty spojené s provád ním výpo t ve vztahu k emisím Dluhopis zajistí
eská spo itelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 129/62, PS : 140 00, I : 45244782, zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Pro kteroukoli emisi Dluhopis m že Emitent vykonávat innost
agenta pro výpo ty sám nebo m že pov it výkonem služeb agenta pro výpo ty ve vztahu k n kterým emisím Dluhopis
jinou osobu s p íslušným oprávn ním k výkonu takové innosti ( eská spo itelna, a.s. Emitent nebo taková jiná osoba dále
také jen "Agent pro výpo ty").
Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.3.2 t chto
Emisních podmínek, pak innosti kota ního agenta ve vztahu k emisím kótovaných Dluhopis spo ívající v uvedení
takových Dluhopis na p íslušný regulovaný trh zajistí eská spo itelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 129/62, PS :
140 00, I : 45244782, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Kteroukoli
emisi Dluhopis m že Emitent uvést Dluhopisy na regulovaný trh sám nebo m že pov it výkonem služeb kota ního agenta
spo ívajících v uvedení takových Dluhopis na p íslušný regulovaný trh jinou osobu s p íslušným oprávn ním k výkonu
takové innosti ( eská spo itelna, a.s., Emitent nebo taková jiná osoba dále také jen "Kota ní agent").
Emitent je oprávn n k vydávání hypote ních zástavních list na základ rozhodnutí eské národní banky .j. 2002/4220/520
ze dne 31.10.2002.
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N které výrazy používané v t chto Emisních podmínkách jsou definovány v lánku 15. t chto Emisních podmínek.

1.

Obecná charakteristika Dluhopis

1.1

Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopis

Dluhopisy mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry, ve form na jméno nebo na
doru itele. Dluhopisy budou vydány každý ve jmenovité hodnot , v celkové p edpokládané jmenovité hodnot , v po tu
a íslování uvedeném v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. M na Dluhopis a p ípadné ohodnocení finan ní
zp sobilosti (rating) Emitenta a/nebo Dluhopis budou rovn ž uvedeny v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.
Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak, nebudou s Dluhopisy spojena žádná p edkupní nebo vým nná
práva. Název každé emise Dluhopis bude stanoven v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.

1.2

Vlastníci Dluhopis a Vlastníci Kupón , p evod Dluhopis a Kupón

1.2.1

Odd lení práv na výnos z Dluhopis

Pokud není v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoven opak, odd lení práva na výnos Dluhopis formou
vydání kupón (dále také jen "Kupóny") jako samostatných cenných papír na doru itele, s nimiž je spojeno právo
na výplatu výnosu, se vylu uje. Budou-li Kupóny vydány, budou vydány ve stejné podob jako Dluhopisy p íslušné emise.

1.2.2

P evoditelnost Dluhopis a Kupón

P evoditelnost Dluhopis ani Kupón (jsou-li vydávány) není omezena.

1.2.3

Vlastníci a p evody zaknihovaných Dluhopis a Kupón

(a)

Pro ú ely Emisních podmínek se v p ípad zaknihovaných Dluhopis a zaknihovaných Kupón rozumí
"Vlastníkem Dluhopisu" a "Vlastníkem Kupónu" (jsou-li vydávány) osoba, na jejímž ú tu v evidenci vlastník
zaknihovaných cenných papír je Dluhopis resp. Kupón (jsou-li vydávány) evidován. Dokud nebude Emitent
p esv d ivým zp sobem informován o skute nostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu nebo Vlastník Kupónu
nejsou vlastníky dot ených cenných papír , budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka Dluhopisu
a Vlastníka Kupónu (jsou-li vydávány) za jejich oprávn ného vlastníka ve všech ohledech a provád t jim platby
v souladu s t mito Emisními podmínkami a p íslušným Dopl kem dluhopisového programu. Osoby, které budou
vlastníky Dluhopisu nebo vlastníky Kupónu (jsou-li vydávány) a které nebudou z jakýchkoli d vod zapsány v
evidenci vlastník zaknihovaných cenných papír , jsou povinny o této skute nosti a titulu nabytí vlastnictví k
Dluhopis m i Kupón m (jsou-li vydávány) neprodlen informovat Emitenta.

(b)

K p evodu zaknihovaných Dluhopis na doru itele i na jméno a Kupón (jsou-li vydávány) dochází registrací
tohoto p evodu v zákonem stanovené evidenci vlastník zaknihovaných cenných papír vedené osobou oprávn nou
k vedení takové evidence (dále jen "St edisko") v souladu s právním p edpisy a p edpisy St ediska.

1.2.4

Vlastníci a p evody listinných Dluhopis a Kupón

(a)

Pokud nebude v Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, budou listinné Dluhopisy zastoupeny sb rným
dluhopisem v listinné podob , bez Kupón (dále také jen "Sb rný dluhopis"). Sb rný dluhopis bude uložen a
evidován u Administrátora (nebo u jiné osoby s p íslušným oprávn ním k výkonu takové innosti, která bude
uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu). Na celkové jmenovité hodnot Sb rného dluhopisu se
Vlastníci Dluhopis podílejí ur itým po tem kus Dluhopis , aniž je t mto Dluhopis m p id lováno po adové
íslo. Sb rný dluhopis je spole ným vlastnictvím vlastník podíl na Sb rném dluhopisu. V p ípad , že dojde k
p ed asnému splacení n kterých Dluhopis nebo dovydání Dluhopis v souladu s lánkem 2.1 t chto Emisních
podmínek, kterými se Vlastníci Dluhopis podílejí na celkové jmenovité hodnot Sb rného dluhopisu, pak se
celková jmenovitá hodnota Sb rného dluhopisu sníží nebo zvýší odpovídajícím zp sobem. Vlastník podílu na
Sb rném dluhopisu je vlastníkem takového po tu jednotlivých Dluhopis , který odpovídá velikosti jeho podílu na
Sb rném dluhopisu, a má veškerá práva, která p ísluší Vlastníkovi Dluhopisu (v etn práva na výplatu výnosu z
Dluhopisu).

(b)

Práva spojená s Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávn na vykonávat osoba (dále také jen "Vlastník
Dluhopisu"), kterou je (i) v p ípad listinných Dluhopis zn jících na doru itele osoba, která p edloží p íslušný
Dluhopis na doru itele, a (ii) v p ípad listinných Dluhopis zn jících na jméno osoba uvedená v Seznamu
Vlastník Dluhopis . Pokud v p ípad listinných Dluhopis zn jících na doru itele p edloží v pr b hu dne
rozhodného pro vykonání ur itého práva z Dluhopis stejný Dluhopis více osob, bude Emitent pokládat za
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Vlastníka Dluhopisu tu osobu, která takový Dluhopis p edložila jako první. V p ípad existence Sb rného
dluhopisu je pak Vlastníkem Dluhopis osoba, která je v evidenci Administrátora (nebo jiné osoby s p íslušným
oprávn ním k výkonu takové innosti, která bude uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu) vedena
jako osoba podílející se na Sb rném dluhopisu ur itým po tem kus Dluhopis (dále také jen "Vlastník
Dluhopisu"). Vlastníkem listinného Kupónu (dále také jen "Vlastník Kupónu") je osoba, která p edloží/odevzdá
p íslušný Kupón.

(c)

K p evodu podíl , kterými se p íslušný Vlastník Dluhopis podílí na Sb rném dluhopisu, dochází registrací tohoto
p evodu v evidenci Administrátora (nebo jiné osoby s p íslušným oprávn ním k výkonu takové innosti, která bude
uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu). Jakákoli zm na v evidenci Administrátora (nebo jiné
osoby s p íslušným oprávn ním k výkonu takové innosti, která bude uvedena v p íslušném Dopl ku
dluhopisového programu) se považuje za zm nu provedenou až v pr b hu p íslušného dne, tj. nelze provést zm nu
v evidenci Vlastník Dluhopis vedenou Administrátorem (nebo jinou osobou s p íslušným oprávn ním k výkonu
takové innosti, která bude uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu) s ú inností k po átku dne, ve
kterém je zm na provád na.

(d)

K p evodu listinných Dluhopis zn jících na doru itele a Kupón (jsou-li vydávány) dochází jejich p edáním.

(e)

K p evodu listinných Dluhopis zn jících na jméno dochází jejich rubopisem ve prosp ch nového Vlastníka
Dluhopis a jejich p edáním; v i Emitentovi je takový p evod ú inný až zápisem o zm n Vlastníka Dluhopisu v
Seznamu Vlastník Dluhopis . Jakákoli zm na v Seznamu Vlastník Dluhopis se považuje za zm nu provedenou
až v pr b hu p íslušného dne, tj. nelze provést zm nu v Seznamu Vlastník Dluhopis s ú inností k po átku dne,
ve kterém je zm na provád na.

(f)

Dokud nebude Emitent p esv d ivým zp sobem informován o skute nostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu
nebo Vlastník Kupónu nejsou vlastníky dot ených cenných papír , budou Emitent a Administrátor pokládat
každého Vlastníka Dluhopisu a Vlastníka Kupónu (je-li vydáván) za jejich oprávn ného vlastníka ve všech
ohledech a provád t jim platby v souladu s t mito Emisními podmínkami a p íslušným Dopl kem dluhopisového
programu. Osoby, které budou vlastníky listinného Dluhopisu na jméno a které nebudou z jakýchkoli d vod
zapsány v Seznamu Vlastník Dluhopis , jsou povinny o této skute nosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopis m
neprodlen informovat Emitenta.

2.

Datum a zp sob emise Dluhopis , emisní kurz

2.1

Datum emise; Emisní lh ta; Dodate ná emisní lh ta

Datum emise každé emise Dluhopis bude uvedeno v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. Pokud Emitent nevydá
k Datu emise všechny Dluhopisy tvo ící p íslušnou emisi Dluhopis , m že zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v pr b hu Emisní
lh ty, a to i postupn , není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak. Emitent má právo v pr b hu
Emisní lh ty vydat Dluhopisy ve v tším objemu, než byl p edpokládaný objem emise Dluhopis , pokud Dopln k
dluhopisového programu toto právo Emitenta nevylou í. Emitent má právo stanovit Dodate nou emisní lh tu a v této lh t
(i) vydat Dluhopisy až do p edpokládané celkové jmenovité hodnoty p íslušné emise Dluhopis , a/nebo (ii) vydat Dluhopisy
ve v tším objemu emise, než byla p edpokládaná celková jmenovitá hodnota p íslušné emise Dluhopis , pokud Dopln k
dluhopisového programu n které z t chto práv Emitenta nevylou í. Rozhodnutí o stanovení Dodate né emisní lh ty je
Emitent povinen oznámit zp sobem uvedeným v lánku 13 Emisních podmínek a zp sobem, jakým byl uve ejn n Dopln k
dluhopisového programu. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopis ve v tším objemu než byl p edpokládaný objem emise,
objem tohoto zvýšení nep ekro í 25 (dvacet p t) % p edpokládané jmenovité hodnoty Dluhopis , neur í-li Emitent v
Dopl ku dluhopisového programu jiný rozsah p ípadného zvýšení objemu emise.
Bez zbyte ného odkladu po uplynutí Emisní lh ty nebo p ípadné Dodate né emisní lh ty oznámí Emitent Vlastník m
Dluhopis a Vlastník m Kupón (jsou-li vydávány) zp sobem stanoveným v lánku 13 t chto Emisních podmínek a
zp sobem, jakým byl uve ejn n Dopln k dluhopisového programu p íslušné emise Dluhopis , celkovou jmenovitou hodnotu
všech vydaných Dluhopis tvo ících p íslušnou emisi Dluhopis , avšak jen v p ípad , že taková celková jmenovitá hodnota
všech vydaných Dluhopis dané emise je nižší nebo vyšší než celková p edpokládaná jmenovitá hodnota p íslušné emise
Dluhopis .

2.2

Emisní kurz

Emisní kurz (p íp. zp sob jeho stanovení) všech Dluhopis vydaných k Datu emise bude stanoven v Dopl ku dluhopisového
programu. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopis vydaných po Datu emise b hem Emisní lh ty nebo Dodate né emisní lh ty
bude vždy ur en Emitentem tak, aby zohled oval p evažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude
k ástce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopis vydaných po Datu emise dále p ipo ten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

2.3

Zp sob a místo úpisu Dluhopis

Zp sob a místo úpisu Dluhopis jednotlivé emise Dluhopis , v etn údaj o osobách, které se podílejí na zabezpe ení vydání

18

Wüstenrot hypote ní banka a.s.

Základní prospekt

Dluhopis , budou stanoveny v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.

3.

Status Dluhopis ; Prohlášení a závazky Emitenta týkající se Dluhopis a Krycího bloku

3.1

Status Dluhopis

Dluhopisy (a veškeré Emitentovy pen žité závazky v i Vlastník m Dluhopis , p ípadn Vlastník m Kupón , jsou-li
vydávány, vyplývající z Dluhopis , p ípadn z Kupón ) zakládají p ímé, obecné, nezajišt né , nepodmín né a nepod ízené
závazky Emitenta, které jsou a budou co do po adí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i
alespo rovnocenné v i všem dalším sou asným i budoucím nepod ízeným a nezajišt ným závazk m Emitenta, s výjimkou
t ch závazk Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních p edpis . Emitent se zavazuje zacházet za
stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopis a Vlastníky Kupón stejné emise Dluhopis stejn .

3.2

Prohlášení a závazky Emitenta týkající se Dluhopis a Krycího bloku

(a)

Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu jeho vlastníkovi a pom rný úrokový
výnos (nejedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu) Dluhopisu jeho vlastníkovi, resp. Vlastníkovi
Kupónu (jsou-li vydávány) a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy (nejedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi
diskontu) a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s t mito Emisními podmínkami ve zn ní Dopl ku
dluhopisového programu a Zákonem o dluhopisech.

(b)

Emitent dále prohlašuje, že jmenovitá hodnota všech jím dosud vydaných hypote ních zástavních list v ob hu a
už vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu i nikoli, jakož i jejich pom rného výnosu, je v každém
okamžiku trvání Dluhopisového programu pln kryta pohledávkami z hypote ních úv r , pop ípad náhradním
zp sobem podle Zákona o dluhopisech (dále také jen "Krycí blok").
Emitent se zavazuje, že neoznámí první ani žádnou další emisi Dluhopis a neza ne Dluhopisy žádné takové emise
vydávat, pokud nebude spln na podmínka, že Krycí blok bude posta ovat k plnému krytí jmenovité hodnoty a
hodnoty pom rného výnosu (nejedná-li se o hypote ní zástavní listy s výnosem na bázi diskontu) všech již
Emitentem vydaných a nesplacených hypote ních zástavních list (v . Dluhopis ) v ob hu a dále celkové jmenovité
hodnoty a pom rného výnosu (nejedná-li se o hypote ní zástavní listy s výnosem na bázi diskontu) takové další
zamýšlené emise hypote ních zástavních list .

(c)

V p ípad , že by z jakéhokoli d vodu výše Krycího bloku p estala pln krýt jmenovitou hodnotu a hodnotu
pom rného a dosud nevyplaceného výnosu (nejedná-li se o hypote ní zástavní listy s výnosem na bázi diskontu)
všech již vydaných a nesplacených hypote ních zástavních list (v . Dluhopis ) v ob hu a nebude možné Krycí
blok zvýšit, Emitent bude na volném trhu odkupovat Dluhopisy nebo jiné jím vydané hypote ní zástavní listy a
odkoupené hypote ní zástavní listy nezcizí, dokud nebude výše v té dob existujícího Krycího bloku pln krýt
jmenovitou hodnotu a pom rný výnos všech Emitentem vydaných a nesplacených hypote ních zástavních list (v .
Dluhopis ) v ob hu.

(d)

Na základ Dluhopisu nevzniká žádné zástavní právo a Vlastník Dluhopisu nemá postavení zástavního v itele.

4.

Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby spln ní všech svých pen žitých závazk vyplývajících ze všech Dluhopis a Kupón (jsou-li
vydávány) v souladu s t mito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajišt ní zástavními právy nebo jinými
obdobnými právy t etích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho sou asnému nebo budoucímu majetku nebo p íjm m,
jakýchkoliv Závazk , pokud nejpozd ji sou asn se z ízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv t etích osob
Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopis a Kupón (jsou-li vydávány) byly (i) zajišt ny rovnocenn s
takto zajiš ovanými Závazky nebo (ii) zajišt ny jiným zp sobem schváleným usnesením Sch ze podle lánku 12. t chto
Emisních podmínek.
V souladu se Zákonem o dluhopisech se Emitent dále zavazuje, že nezastaví majetkové hodnoty sloužící ke krytí jmenovité
hodnoty Dluhopis .

5.

Výnos

5.1

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

(a)

Dluhopisy ozna ené v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem
budou úro eny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v takovém Dopl ku dluhopisového programu nebo sazbou
ur enou zp sobem uvedeným v takovém Dopl ku dluhopisového programu.
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(b)

Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak, budou úrokové výnosy rovnom rn nar stat od
prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ješt
zahrnuje, p i úrokové sazb uvedené v odstavci (a) shora.

(c)

Úrokový výnos za každé Výnosové období je splatný zp tn v Den výplaty úrok .

(d)

Dluhopisy p estanou být úro eny Dnem splatnosti dluhopis , ledaže by po spln ní všech podmínek a náležitostí
bylo splacení dlužné ástky Emitentem neoprávn n zadrženo nebo odmítnuto. V takovém p ípad bude nadále
nabíhat úrokový výnos p i úrokové sazb uvedené v odstavcích (a) až (b) shora až do (i) dne, kdy Vlastník m
Dluhopis budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné ástky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastník m
Dluhopis , že obdržel veškeré ástky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k
dalšímu neoprávn nému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skute ností
nastane d íve.

(e)

ástka úrokového výnosu p íslušející k jednomu Dluhopisu za každé období jednoho b žného roku se stanoví jako
násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (pop ípad její nesplacené ásti, není-li jmenovitá hodnota splatná
jednorázov ) a p íslušné úrokové sazby (vyjád ené desetinným íslem). ástka úrokového výnosu p íslušející k
jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho b žného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty
takového Dluhopisu (pop ípad její nesplacené ásti, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázov ), p íslušné
úrokové sazby (vyjád ené desetinným íslem) a p íslušného Zlomku dní.

5.2

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem

(a)

Dluhopisy ozna ené v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Dluhopisy s pohyblivým úrokovým
výnosem budou úro eny pohyblivou úrokovou sazbou odpovídající p íslušné Referen ní sazb zvýšené nebo
snížené nebo jinak upravené o p íslušnou Marži, vždy b hem jednotlivých Výnosových období.

(b)

Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak, budou úrokové výnosy budou nar stat od prvního
dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ješt zahrnuje, p i
úrokové sazb platné pro takové Výnosové období.

(c)

Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, bude úroková sazba platná pro každé
Výnosové období stanovena Agentem pro výpo ty jako p íslušná Referen ní sazba zjišt ná Agentem pro výpo ty v
Den stanovení Referen ní sazby a v hodinu, kdy je to obvyklé pro p íslušnou m nu ve Finan ním centru upravená
o p íslušnou Marži. Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, bude úroková sazba
pro každé Výnosové období Agentem pro výpo ty zaokrouhlena na základ matematických pravidel na 2 (dv )
desetinná místa podle 3. (t etího) desetinného místa. Úrokovou sazbu pro každé Výnosové období sd lí Agent
pro výpo ty ihned po jejím stanovení Administrátorovi, který ji bez zbyte ného odkladu oznámí Vlastník m
Dluhopis v souladu s lánkem 13. t chto Emisních podmínek.

(d)

Úrokový výnos za každé Výnosové období je splatný zp tn v Den výplaty úrok .

(e)

Dluhopisy p estanou být úro eny Dnem splatnosti dluhopis , ledaže by po spln ní všech podmínek a náležitostí
bylo splacení dlužné ástky Emitentem neoprávn n zadrženo nebo odmítnuto. V takovém p ípad bude nadále
nabíhat úrokový výnos p i úrokové sazb uvedené v odstavcích (a) až (c) shora až do (i) dne, kdy Vlastník m
Dluhopis budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné ástky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastník m
Dluhopis , že obdržel veškeré ástky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo
k dalšímu neoprávn nému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skute ností
nastane d íve.

(f)

ástka úrokového výnosu p íslušející k jednomu Dluhopisu za období jednoho b žného roku se stanoví jako
násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (pop ípad její nesplacené ásti, není-li jmenovitá hodnota splatná
jednorázov ) a p íslušné úrokové sazby (vyjád ené desetinným íslem). ástka úrokového výnosu p íslušející k
jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho b žného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty
takového Dluhopisu (pop ípad její nesplacené ásti, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázov ), p íslušné
úrokové sazby (vyjád ené desetinným íslem) a p íslušného Zlomku dní.

5.3

Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu

(a)

Dluhopisy ozna ené v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu
nebudou úro eny. Výnos takových Dluhopis je p edstavován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou
hodnotou každého takového Dluhopisu.

(b)

Jestliže ástka (jmenovitá hodnota nebo Diskontovaná hodnota) v souvislosti s jakýmkoli neúro eným Dluhopisem
s výnosem na bázi diskontu není Emitentem ádn splacena v termínu její splatnosti, bude taková splatná ástka
úro ena p íslušnou Diskontní sazbou, a to až do (i) dne, kdy Vlastník m Dluhopis budou vyplaceny veškeré k
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tomu dni splatné ástky, nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastník m Dluhopis , že obdržel veškeré ástky
splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávn nému zadržení
nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skute ností nastane d íve. V p ípadech, kdy jde
o výpo et za období kratší jednoho roku, se tento výpo et provádí na základ p íslušného Zlomku dní stanoveného
v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.

6.

Splacení Dluhopis

6.1

Kone né splacení

Pokud nedojde k p ed asnému splacení Dluhopis Emitentem z d vod stanovených v t chto Emisních podmínkách nebo v
p íslušném Dopl ku dluhopisového programu vztahujícím se ke konkrétní emisi Dluhopis , bude jmenovitá hodnota
Dluhopis (pop ípad jiná hodnota, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou
Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti Dluhopis ) splacena ke Dni kone né splatnosti dluhopis , a to v souladu
s lánkem 7. t chto Emisních podmínek. Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, bude celá
jmenovitá hodnota Dluhopis (pop ípad jiná hodnota, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako
hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti Dluhopis ) splacena jednorázov ke Dni kone né
splatnosti dluhopis .

6.2

P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta

6.2.1

P ípustnost p ed asného splacení z rozhodnutí Emitenta

Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent není oprávn n na základ svého rozhodnutí
splatit Dluhopisy p ede Dnem kone né splatnosti dluhopis dané emise Dluhopis .

6.2.2

Oznámení o p ed asném splacení

Je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data p ed asného splacení Dluhopis z
rozhodnutí Emitenta, pak Emitent má právo dle své úvahy p ed asn splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané emise
ke kterémukoli takovému datu, avšak za p edpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastník m Dluhopis v souladu s
lánkem 13. t chto Emisních podmínek nejd íve 60 (šedesát) dní a nejpozd ji 45 ( ty icet p t) dní p ed takovým p íslušným
datem p ed asného splacení nebo v takové jiné nebo další lh t , která bude p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového
programu p íslušné emise Dluhopis (dále také jen "Den p ed asné splatnosti dluhopis ").

6.2.3

P ed asné splacení

Oznámení o p ed asném splacení z rozhodnutí Emitenta podle lánku 6.2.2 t chto Emisních podmínek je neodvolatelné a
zavazuje Emitenta p ed asn splatit všechny Dluhopisy dané emise v souladu s ustanoveními tohoto lánku 6.2 a p íslušného
Dopl ku dluhopisového programu. V takovém p ípad budou všechny nesplacené Dluhopisy dané emise Emitentem splaceny
v hodnot stanovené v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem
(pokud je to relevantní). Pokud k Dluhopis m dané emise byly vydány Kupóny, musejí spolu s každým Dluhopisem být
vráceny i všechny k n mu náležející Kupóny, které ješt nejsou splatné, jinak se Hodnota nevráceného kupónu ode te
od ástky splatné takovému Vlastníkovi Dluhopisu a bude vyplacena takovému Vlastníkovi Kupónu, avšak pouze proti
odevzdání p íslušného Kupónu. Všechny Kupóny náležející k Dluhopis m, které nejsou spolu s Dluhopisy vráceny, se stávají
splatnými ke stejnému dni jako všechny Dluhopisy, a to v Hodnot nevráceného kupónu.

6.3

P ed asné splacení z rozhodnutí Vlastník Dluhopis

6.3.1

P ípustnost p ed asného splacení z rozhodnutí Vlastník Dluhopis

Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, Vlastník Dluhopis není oprávn n požádat o
p ed asné splacení Dluhopis p ede Dnem kone né splatnosti Dluhopis dané emise s výjimkou p ed asného splacení
Dluhopis v souladu s ustanoveními lánk 9, 12.4.1 a 12.4.2 t chto Emisních podmínek.

6.3.2

Oznámení o p ed asném splacení

Je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data p ed asného splacení Dluhopis z
rozhodnutí Vlastník Dluhopis , pak má kterýkoli Vlastník Dluhopis p íslušné emise právo dle své úvahy požádat o
p ed asné splacení ásti nebo všech jím vlastn ných a dosud nesplacených Dluhopis dané emise ke kterémukoli takovému
datu, avšak za p edpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí písemným oznámením ur eným Emitentovi a doru eným
Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny Administrátora nejd íve 60 (šedesát) dní a nejpozd ji 45 ( ty icet p t) dní
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p ed takovým p íslušným datem p ed asného splacení nebo v takové jiné nebo další lh t , která bude p ípadn uvedena
v Dopl ku dluhopisového programu p íslušné emise Dluhopis (dále také jen "Den p ed asné splatnosti dluhopis ").

6.3.3

P ed asné splacení

Oznámení o p ed asném splacení z rozhodnutí Vlastník Dluhopis podle lánku 6.3.2 t chto Emisních podmínek je
neodvolatelné a zavazuje Vlastníka Dluhopisu p ijmout p ed asné splacení všech Dluhopis dané emise, o jejichž
p ed asnou splatnost požádal v oznámení dle lánku 6.3.2 shora, v souladu s ustanoveními tohoto lánku 6.3 a p íslušného
Dopl ku dluhopisového programu a poskytnout Emitentovi p ípadn Administrátorovi veškerou sou innost, kterou Emitent
p ípadn Administrátor mohou v souvislosti s takovým p ed asným splacením požadovat. V takovém p ípad , avšak vždy
pouze proti vrácení p íslušného Dluhopisu, budou všechny takové nesplacené Dluhopisy dané emise Emitentem splaceny v
hodnot stanovené v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem (pokud
je relevantní). Pokud k Dluhopis m dané emise byly vydány Kupóny, musejí spolu s každým Dluhopisem být vráceny i
všechny k n mu náležející Kupóny, které ješt nejsou splatné, jinak se Hodnota nevráceného kupónu ode te od ástky
splatné takovému Vlastníkovi Dluhopisu a bude vyplacena takovému Vlastníkovi Kupónu, avšak pouze proti odevzdání
p íslušného Kupónu. Všechny Kupóny náležející k Dluhopis m, které nejsou spolu s Dluhopisy vráceny, se stávají splatnými
ke stejnému dni jako všechny Dluhopisy, a to v Hodnot nevráceného kupónu.

6.4

Odkoupení Dluhopis

Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent je oprávn n Dluhopisy kdykoliv odkupovat
na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

6.5

Zrušení Dluhopis

Dluhopisy odkoupené v souladu s ustanovením lánku 6.4 t chto Emisních podmínek nebo Dluhopisy jinak nabyté
Emitentem nezanikají, pokud tak Emitent sám nerozhodne. Emitent je rovn ž oprávn n držet Dluhopisy ve svém majetku i
je znovu prodat. Nerozhodne-li Emitent o d ív jším zániku jím vlastn ných Dluhopis podle p edchozí v ty, zanikají práva a
povinnosti z Dluhopis vlastn ných Emitentem v okamžiku jejich splatnosti.

6.6

Domn nka splacení

V p ípad , že Emitent uhradí Administrátorovi celou ástku jmenovité hodnoty Dluhopis (pop ípad Diskontovanou
hodnotu, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je
p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i
splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) a nab hlých úrokových výnos (pokud je relevantní) splatnou v souvislosti
se splacením Dluhopis ve smyslu ustanovení lánk 5., 6., 9., 12.4.1 a 12.4.2 t chto Emisních podmínek a v souladu s
p íslušným Dopl kem dluhopisového programu, všechny závazky Emitenta z Dluhopis budou pro ú ely lánku 4. t chto
Emisních podmínek považovány za pln splacené ke dni p ipsání p íslušných ástek na p íslušný ú et Administrátora.

7.

Platební podmínky

7.1

M na plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopis (pop ípad Diskontovanou hodnotu,
jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je p ípadn
uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo
p ed asné splatnosti Dluhopis ) výlu n v m n , ve které je v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu denominována
jmenovitá hodnota Dluhopis , není-li podle p íslušného Dopl ku dluhopisového programu p ípustné vyplácení úrokového
výnosu a/nebo splacení jmenovité hodnoty (pop ípad Diskontované hodnoty, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis
s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako
hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) v jiné m n nebo
m nách. Úrokový výnos (pokud je relevantní) bude vyplácen Vlastník m Dluhopis nebo Vlastník m Kupón (jsou-li
vydávány) a jmenovitá hodnota Dluhopis (pop ípad Diskontovaná hodnota, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s
výnosem na bázi diskontu anebo taková jiná hodnota, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako
hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) bude splacena
Vlastník m Dluhopis za podmínek stanovených t mito Emisními podmínkami ve zn ní p íslušného Dopl ku dluhopisového
programu a da ovými, devizovými a ostatními p íslušnými právními p edpisy eské republiky ú innými v dob provedení
p íslušné platby a v souladu s nimi.
V p ípad , že jakákoliv m na nebo národní m nová jednotka, ve které jsou Dluhopisy denominovány a/nebo ve které mají
být v souladu s p íslušným Dopl kem dluhopisového programu provád ny platby v souvislosti s Dluhopisy, zanikne a bude
nahrazena m nou EUR, bude (i) denominace takových Dluhopis zm n na na EUR, a to v souladu s platnými právními
p edpisy, a (ii) všechny pen žité závazky z takových Dluhopis budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastník m
Dluhopis splatné v EUR, p i emž jako sm nný kurz p edm tné m ny nebo národní m nové jednotky na EUR bude použit
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oficiální kurz (tj. pevný p epo ítací koeficient) v souladu s platnými právními p edpisy. Takové nahrazení p íslušné m ny
nebo národní m nové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazk Emitenta vyplývajících z Dluhopis nebo
jejich vymahatelnosti a (ii) pro vylou ení pochybností nebude považován ani za zm nu t chto Emisních podmínek nebo
Dopl ku dluhopisového programu p íslušných Dluhopis ani za P ípad nepln ní závazk dle t chto Emisních podmínek.

7.2

Den výplaty

Výplaty úrokových výnos (pokud je relevantní) a splacení jmenovité hodnoty Dluhopis (pop ípad Diskontované hodnoty,
jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena
v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo
p ed asné splatnosti Dluhopis ) budou Emitentem provád ny k dat m uvedeným v t chto Emisních podmínkách
a v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu (každý takový den podle smyslu dále také jen "Den výplaty úrok " nebo
"Den kone né splatnosti dluhopis " nebo "Den p ed asné splatnosti dluhopis " nebo každý z t chto dní také jen
"Den výplaty"), a to prost ednictvím Administrátora. Pokud je v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno, že
dochází k úprav Dn výplaty v souladu s konvencí Pracovního dne, pak platí, že pokud by jakýkoli Den výplaty p ipadl na
den, který není Pracovní den, bude takový Den výplaty namísto toho p ipadat na takový Pracovní den, který:
(a)
(b)

(c)

je nejblíže následujícím Pracovním dnem, a to v p ípad , že v Dopl ku dluhopisového programu je stanovena
konvence Pracovního dne "Následující"; nebo
je nejblíže následujícím Pracovním dnem, avšak v p ípad , že by takový nejblíže následující Pracovní den spadal
do dalšího kalendá ního m síce, bude Den výplaty namísto toho p ipadat na nejblíže p edcházející Pracovní den, a
to v p ípad , že v Dopl ku dluhopisového programu je stanovena konvence Pracovního dne "Upravená
následující"; nebo
je nejblíže p edcházejícím Pracovním dnem, a to v p ípad , že v Dopl ku dluhopisového programu je stanovena
konvence Pracovního dne "P edcházející",

p i emž, není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent nebude povinen platit úrok nebo
jakékoli jiné dodate né ástky za jakýkoli asový odklad vzniklý v d sledku stanovené konvence Pracovního dne.

7.3

Ur ení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

7.3.1

Zaknihované Dluhopisy

(a)

Není-li v t chto Emisních podmínkách nebo Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, oprávn né osoby,
kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy ze zaknihovaných Dluhopis , jsou (i) v p ípad , že nedošlo k
odd lení práva na výnos Dluhopis podle lánku 1.2.1 t chto Emisních podmínek osoby, které budou evidovány
jako Vlastníci Dluhopis ve St edisku ke konci p íslušného Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu (dále
také jen "Oprávn né osoby") a (ii) v p ípad , že došlo k odd lení práva na výnos Dluhopis podle lánku 1.2.1
t chto Emisních podmínek osoby, které budou evidovány jako Vlastníci Kupón ve St edisku ke konci p íslušného
Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu (dále také jen "Oprávn né osoby"). Pro ú ely ur ení p íjemce
úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor p ihlížet k p evod m Dluhopis nebo Kupón (budou-li
vydávány) u in ným po ínaje Datem ex-kupón týkajícím se takové platby, v etn Data ex-kupón.

(b)

Není-li v t chto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávn né osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou
hodnotu zaknihovaných Dluhopis (pop ípad Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis
s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového
programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti
Dluhopis ), jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopis ve St edisku ke konci p íslušného
Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále také jen "Oprávn né osoby"). Pro ú ely ur ení p íjemce
jmenovité hodnoty Dluhopis (pop ípad Diskontované hodnoty, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s
výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového
programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti
Dluhopis ) nebudou Emitent ani Administrátor p ihlížet k p evod m Dluhopis u in ným po ínaje Datem exjistina až do p íslušného Dne splatnosti dluhopis .

7.3.2

Listinné Dluhopisy

(a)

V p ípad , že nedošlo k odd lení práva na výnos z Dluhopisu, budou oprávn nými osobami, kterým bude Emitent
vyplácet úrokové výnosy z listinných Dluhopis zastoupených podílem na Sb rném Dluhopisu nebo listinných
Dluhopis na jméno (dále jen "Oprávn né osoby"), osoby, které budou Vlastníky Dluhopisu k po átku p íslušného
Dne výplaty úrok . V souladu s lánkem 1.2.4 Emisních podmínek nebudou Emitent ani Administrátor p ihlížet k
p evod m Dluhopis u in ným (resp. oznámeným Emitentovi v p ípad listinných Dluhopis na jméno) v pr b hu
p íslušného Dne výplaty úrok . V p ípad vydání konkrétních kus listinných Dluhopis na doru itele, budou
oprávn nými osobami, kterým Emitent vyplatí úrokové výnosy z listinných Dluhopis osoby (dále jen

23

Wüstenrot hypote ní banka a.s.

Základní prospekt

"Oprávn né osoby"), které p edloží Administrátorovi p íslušné Dluhopisy v Ur ené provozovn Administrátora
v Den výplaty úrok . Nedojde-li k p edložení n kterého listinného Dluhopisu na doru itele v p íslušný Den výplaty
úrok , bude Emitent považovat za Oprávn nou osobu toho Vlastníka Dluhopisu, který tento Dluhopis p edloží po
p íslušném Dni výplaty úrok jako první. Pokud budou vydány Kupóny, budou oprávn nými osobami, kterým
bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z listinných Dluhopis (dále jen "Oprávn né osoby"), osoby, které
odevzdají p íslušný Kupón.

(b)

V p ípad vydání listinných Dluhopis zastoupených podílem na Sb rném Dluhopisu nebo listinných Dluhopis na
jméno budou oprávn nými osobami, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu listinných Dluhopis na jméno
(pop ípad Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo
takovou jinou hodnotu, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou
Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) (dále také jen
"Oprávn né osoby") osoby, které budou Vlastníky Dluhopis k po átku p íslušného Dne splatnosti dluhopis . V
souladu s lánkem 1.2.4 Emisních podmínek nebudou Emitent ani Administrátor p ihlížet k p evod m Dluhopis
u in ným (resp. oznámeným Emitentovi v p ípad listinných Dluhopis na jméno) v pr b hu p íslušného Dne
splatnosti dluhopis . V p ípad vydání konkrétních kus listinných Dluhopis na doru itele, budou oprávn nými
osobami (dále také jen "Oprávn né osoby"), kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu listinných Dluhopis
(pop ípad Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo
takovou jinou hodnotu, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou
Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) osoby, které odevzdají
Administrátorovi p íslušné Dluhopisy v Ur ené provozovn Administrátora.

7.4

Provád ní plateb

Administrátor bude provád t platby v souvislosti s Dluhopisy Oprávn ným osobám (i) bezhotovostním p evodem na jejich
ú et vedený u banky v eské republice nebo (ii) v hotovosti na místech uvedených v p íslušném Dopl ku dluhopisového
programu (dále také jen "Platební místo").

7.4.1

Bezhotovostní platby

(a)

Administrátor bude provád t platby Oprávn ným osobám bezhotovostním p evodem na jejich ú et vedený u banky
v eské republice podle pokynu, který p íslušná Oprávn ná osoba ud lí Administrátorovi na adresu Ur ené
provozovny Administrátora v rohodným zp sobem. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s
ú edn ov eným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostate nou informaci o výše zmín ném ú tu
umož ující Administrátorovi platbu provést a bude doloženo originálem nebo ú edn ov enou kopií potvrzení o
da ovém domicilu p íjemce platby pro p íslušné da ové období a v p ípad právnických osob dále originálem nebo
ú edn ov enou kopií platného výpisu z obchodního rejst íku p íjemce platby ne starší 3 (t í) m síc (takový
pokyn spolu s výpisem z obchodního rejst íku (pokud relevantní) a potvrzením o da ovém domicilu a ostatními
p ípadn p íslušnými p ílohami dále také jen "Instrukce"). V p ípad originál cizích ú edních listin nebo ú edního
ov ení v cizin se vyžaduje p ipojení p íslušného vyššího nebo dalšího ov ení, resp. apostily dle haagské úmluvy
o apostilaci (podle toho co je relevantní). Instrukce musí být v obsahu a form vyhovující rozumným požadavk m
Administrátora, p i emž Administrátor bude oprávn n vyžadovat dostate n uspokojivý d kaz o tom, že osoba,
která Instrukci podepsala, je oprávn na jménem Oprávn né osoby takovou Instrukci podepsat. Takový d kaz musí
být Administrátorovi doru en spolu s Instrukcí. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávn n požadovat
(i) p edložení plné moci v p ípad , že Oprávn ná osoba bude zastupována (v p ípad pot eby s ú edn ov eným
p ekladem do eského jazyka) a (ii) dodate né potvrzení Instrukce od Oprávn né osoby. Bez ohledu na toto své
oprávn ní nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prov ovat správnost, úplnost nebo pravost takových
Instrukcí a neponesou žádnou odpov dnost za škody zp sobené prodlením Oprávn né osoby s doru ením Instrukce
ani nesprávností i jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto
lánku, je Administrátorovi sd lena v souladu s tímto lánkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje
požadavk m tohoto lánku, je považována za ádnou.

(b)

Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu uvedeno jinak, je v p ípad zaknihovaných Dluhopis nebo
zaknihovaných Kupón je Instrukce podána v as, pokud je Administrátorovi doru ena nejpozd ji 5 (p t)
Pracovních dn p ede Dnem výplaty. Ohledn listinných Dluhopis je Instrukce podána v as, pokud je
Administrátorovi doru ena (i) nejpozd ji 5 (p t) Pracovních dn p ede Dnem výplaty v p ípadech, kdy je platba
provád na na základ odevzdání listinného Dluhopisu nebo listinného Kupónu, (ii) v p íslušný Den výplaty
v ostatních p ípadech.
V p ípad listinných Dluhopis nabývá Instrukce ú innosti nejd íve (i) okamžikem p edložení listinného Dluhopisu
na doru itele, p i emž listinný Dluhopis na doru itele lze p edložit nejd íve v p íslušný Den výplaty (p i výplat
úrokového výnosu takového Dluhopisu, je-li relevantní), (ii) okamžikem odevzdání listinného Dluhopisu na
doru itele (p i kone né nebo p ed asné splatnosti takového Dluhopisu), (iii) p íslušným Dnem výplaty v p ípad
listinných Dluhopis na jméno nebo listinných Dluhopis zastoupených Sb rným dluhopisem. V p ípad listinných
Kupón nabývá Instrukce ú innosti nejd íve dnem odevzdání p íslušného listinného Kupónu.
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(c)

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou ástku v souvislosti se zaknihovanými Dluhopisy nebo
zaknihovanými Kupóny se považuje za spln ný ádn a v as, pokud je p íslušná ástka poukázána Oprávn né
osob v souladu s ádnou Instrukcí podle odstavce (a) tohoto lánku a pokud je nejpozd ji v p íslušný den
splatnosti takové ástky (i) p ipsána na ú et banky takové Oprávn né osoby v clearingovém centru eské národní
banky, jedná-li se o platbu v zákonné m n eské republiky, nebo (ii) odepsána z ú tu Administrátora, jedná-li se o
platbu v jiné než zákonné m n eské republiky. Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou ástku v souvislosti
s listinnými Dluhopisy, listinnými Kupóny nebo listinnými Dluhopisy zastoupenými Sb rným dluhopisem se
považuje za spln ný ádn a v as, pokud je p íslušná ástka poukázána Oprávn né osob v souladu s ádnou
Instrukcí podle odstavce (a) tohoto lánku a pokud je (i) p ipsána na ú et banky takové Oprávn né osoby v
clearingovém centru eské národní banky, jedná-li se o platbu v zákonné m n
eské republiky, nebo (ii)
odepsána z ú tu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné než zákonné m n eské republiky, 5. (pátý) Pracovní
den poté, co Administrátor obdržel ádnou a ú innou Instrukci, avšak nejd íve v p íslušný Den výplaty.

(d)

Emitent ani Administrátor neodpovídají za jakýkoli asový odklad zp sobený Oprávn nou osobou, nap . pozdním
podáním ádné Instrukce, pozdním p edložením/odevzdáním listinného Dluhopisu/Kupónu. Emitent ani
Administrátor také neodpovídají za jakoukoli škodu vzniklou (i) nedodáním v asné a ádné Instrukce nebo dalších
dokument i informacích uvedených v tomto lánku 7.4.1 nebo (ii) tím, že Instrukce nebo takové související
dokumenty i informace byly nesprávné, neúplné nebo nepravdivé anebo (iii) skute nostmi, které nemohli Emitent
ani Administrátor ovlivnit. Z t chto d vod nemá Oprávn ná osoba nárok na jakýkoli úrok i jinou náhradu za
asový odklad p íslušné platby.

7.4.2

Hotovostní platby

(a)

V p ípad , že je tak uvedeno v Dopl ku dluhopisového programu, bude na žádost Oprávn né osoby Administrátor
provád t platby v souvislosti s Dluhopisy Oprávn né osob v hotovosti v Platebním míst . Administrátor je
oprávn n požadovat identifikaci Oprávn né osoby nebo dostate n uspokojivý d kaz o tom, že osoba, která
požaduje platbu v hotovosti je oprávn na jménem Oprávn né osoby platbu v hotovosti p ijmout. V tomto ohledu je
Administrátor oprávn n požadovat (i) p edložení dokumentu prokazující totožnost Oprávn né osoby (v p ípad
fyzické osoby ob anský pr kaz nebo pas), je-li Oprávn nou osobou právnická osoba zapisující se do obchodního
rejst íku je t eba p edložit i originál nebo ú edn ov enou kopii platného výpisu z obchodního rejst íku takové
osoby ne starší 3 (t í) m síc , (ii) originál nebo ú edn ov enou kopii potvrzení o da ovém domicilu p íjemce
platby pro p íslušné da ové období a v p ípad , že Oprávn ná osoba bude zastupována též (iii) plnou moc s ú edn
ov eným podpisem. V p ípad originál cizích ú edních listin nebo ú edního ov ení v cizin se vyžaduje
p ipojení p íslušného vyššího nebo dalšího ov ení, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho co je
relevantní). Bez ohledu na toto své oprávn ní nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prov ovat
správnost, úplnost nebo pravost p edložených dokument a neponesou žádnou odpov dnost za škody zp sobené
prodlením Oprávn né osoby s doru ením požadovaných dokument ani nesprávností i jinou vadou takových
dokument . Provád ní hotovostních plateb v souvislosti s Dluhopisy se ídí obchodními podmínkami
Administrátora platnými v dob jejich výplaty.

(b)

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou ástku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za spln ný ádn a v as,
pokud m že být p íslušná ástka vyplacena v hotovosti Oprávn né osob v souladu s odstavcem (a) tohoto lánku
v p íslušný Den výplaty nebo v takový den, ve kterém je to z hlediska technických možností Administrátora
možné. Pokud kterákoli Oprávn ná osoba nep edloží Administrátorovi veškeré dokumenty požadované
Administrátorem v souladu s odstavcem (a) tohoto lánku, Administrátor platbu neprovede, p i emž v takovém
p ípad platí, že taková Oprávn ná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok i doplatek za takový asový odklad
p íslušné platby.

(c)

V p ípad provád ní jakýchkoli plateb na základ odevzdání nebo p edložení konkrétních kus listinných
Dluhopis nebo Kupón (jsou-li vydávány) je podmínkou hotovostní platby v den její splatnosti v souladu s
odstavcem (b) tohoto lánku, že p íslušné listinné Dluhopisy nebo Kupóny (jsou-li vydávány) budou odevzdány
nebo p edloženy p íslušnou Oprávn nou osobou Administrátorovi v souladu s lánkem 7.3.2. t chto Emisních
podmínek v Den výplaty. Není-li listinný Dluhopis na doru itele, kterého se platba týká, p edložen
Administrátorovi v p íslušný Den výplaty, bude Emitent považovat za Oprávn nou osobu tu osobu, která takový
Dluhopis p edloží jako první po p íslušném Datu výplaty. Další podmínky tohoto lánku 7.4.2 týkající se v asného
doru ení požadovaných dokument Administrátorovi z stávají nedot eny.

(d)

Emitent ani Administrátor nejsou odpov dni za zpožd ní výplaty jakékoli dlužné ástky zp sobené tím, že (i)
Oprávn ná osoba v as nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní v tomto lánku 7.4.2, (ii) takové
dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpožd ní bylo zp sobeno
okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, p i emž Oprávn né osob v takovém p ípad
nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek i úrok za takto zp sobený asový odklad p íslušné platby.

Emitent a Administrátor jsou spole n oprávn ni rozhodnout o zm n provád ní plateb v p ípad , že taková zm na nemá
podstatný nep íznivý vliv na práva Vlastník Dluhopis nebo Vlastník Kupón (budou-li vydávány). Toto rozhodnutí bude
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Vlastník m Dluhopis nebo Vlastník m Kupón (budou-li vydávány) oznámeno v souladu s ustanovením lánku 13. t chto
Emisních podmínek.

8.

Zdan ní

Splacení jmenovité hodnoty (pop ípad Diskontované hodnoty, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi
diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena v Dopl ku jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m
Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ) a výplaty úrokových výnos z Dluhopis budou provád ny
bez srážky daní nebo poplatk jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatk bude vyžadována p íslušnými
právními p edpisy eské republiky ú innými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatk
vyžadována p íslušnými právními p edpisy eské republiky ú innými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit
Vlastník m Dluhopis nebo Vlastník m Kupón (jsou-li vydávány) žádné další ástky jako náhradu t chto srážek daní nebo
poplatk , pokud v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu není stanoveno jinak.

9.

P ed asná splatnost Dluhopis v P ípadech nepln ní závazk

9.1

P ípady nepln ní závazk

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skute ností a taková skute nost bude trvat (každá z takových skute ností dále také
jen "P ípad nepln ní závazk "):

(a)

Neplacení
jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy, kterých se taková platba týká, nebude provedena v souladu s lánkem 7
t chto Emisních podmínek do 10 (deseti) Pracovních dní od data její splatnosti; nebo

(b)

Porušení jiných závazk z Emisních podmínek
Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli sv j jiný podstatný závazek uvedený v t chto Emisních podmínkách
(v etn závazk uvedených v lánku 4 t chto Emisních podmínek) a takové nepln ní závazk , pokud m že být
napraveno, z stane nenapraveno po 45 ( ty icet p t) kalendá ních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skute nost
písemn upozorn n kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníkem Kupónu (jsou-li vydávány) (který nebyl k
takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem ur eným Emitentovi a doru eným Administrátorovi
na adresu Ur ené provozovny Administrátora; nebo

(c)

Porušení zákonné podmínky krytí jmenovité hodnoty a pom rného výnosu Dluhopis
Emitent nedodržuje zákonné podmínky krytí jmenovité hodnoty a pom rného výnosu Dluhopis po dobu delší než
3 (t i) m síce; nebo

(d)

Nepln ní ostatních závazk Emitenta
jakýkoli jiný Závazek nebo Závazky Emitenta, které ve svém úhrnu p esahují ástku 50 000 000 K (padesát
milión korun eských) nebo její ekvivalent v kterékoli jiné m n , nebude Emitentem ádn uhrazen do 20
(dvaceti) kalendá ních dní od data jeho splatnosti nebo p ípadné odkladné lh ty. To neplatí pro p ípad, kdy Emitent
v dobré ví e namítá zákonem p edepsaným zp sobem neplatnost Závazku co do jeho výše nebo d vodu a platbu
uskute ní ve lh t uložené pravomocným rozhodnutím p íslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán
povinným plnit; nebo

(e)

Ukon ení innosti
Emitent (i) pozbude povolení p sobit jako banka nebo (ii) pozbude povolení vydávat hypote ní zástavní listy nebo
(iii) valná hromada Emitenta rozhodne o tom, že Emitent nebude nadále p sobit jako banka nebo vydávat
hypote ní zástavní listy; nebo

(f)

Platební neschopnost
Emitent se stane platebn neschopným nebo (ii) Emitentovi vznikne povinnost podat návrh na prohlášení konkursu
ohledn svého majetku nebo (iii) na majetek Emitenta bude prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání (a jsou
taková rozhodnutí pravomocná i nikoli) nebo (iv) návrh na prohlášení konkursu na majetek Emitenta bude soudem
zamítnut pro nedostatek majetku nebo (v) bude v i Emitentovi zavedena nucená správa; nebo
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Likvidace
p íslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude p ijato platné usnesení valné hromady
Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací; nebo

(h)

Další P ípady nepln ní závazk
p ípadn nastanou další specifické P ípady nepln ní závazk
upraveny v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu;

pro jednotlivou emisi Dluhopis , které budou

p i emž nedojde ke vzdání se práv vyplývajících z existence takové události nebo nebude p edem ud len souhlas k takové
události ze strany Vlastník Dluhopis , pak:
(x)

v p ípad úro ených zaknihovaných Dluhopis nebo úro ených listinných Dluhopis m že kterýkoli Vlastník
Dluhopis dle své úvahy písemným oznámením ur eným Emitentovi a doru eným Administrátorovi na adresu
Ur ené provozovny Administrátora (dále také jen "Oznámení o p ed asném splacení") požádat o p ed asné
splacení jmenovité hodnoty Dluhopis (pop ípad takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena v Dopl ku
dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i p ed asné splatnosti
Dluhopis ), jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného narostlého úroku na t chto Dluhopisech v souladu s
lánkem 5.1 nebo 5.2 t chto Emisních podmínek, ke Dni p ed asné splatnosti dluhopis a Emitent je povinen
takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s lánkem
9.2 t chto Emisních podmínek. Pokud k Dluhopis m dané emise byly vydány Kupóny, musejí spolu s každým
Dluhopisem být vráceny i všechny k n mu náležející Kupóny, které ješt nejsou splatné, jinak se Hodnota
nevráceného kupónu ode te od ástky splatné takovému Vlastníkovi Dluhopisu a bude vyplacena takovému
Vlastníkovi Kupónu, avšak pouze proti odevzdání p íslušného Kupónu. Všechny Kupóny náležející k Dluhopisu,
jehož se Oznámení o p ed asném splacení týká, a které nejsou spolu s Dluhopisem vráceny, se stávají splatnými ke
stejnému dni jako p íslušný Dluhopis, a to v Hodnot nevráceného kupónu; nebo

(y)

v p ípad Dluhopis s výnosem na bázi diskontu, které nejsou úro eny, m že kterýkoli Vlastníkem Dluhopis dle
své úvahy písemným oznámením ur eným Emitentovi a doru eným Administrátorovi na adresu Ur ené
provozovny Administrátora (dále také jen "Oznámení o p ed asném splacení") požádat o p ed asné splacení
Dluhopis , jejichž je vlastníkem, a to ve výši Diskontované hodnoty takových Dluhopis (pop ípad v takové jiné
hodnot , která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí
Vlastník m Dluhopis p i p ed asné splatnosti Dluhopis ) ke Dni p ed asné splatnosti dluhopis a Emitent je
povinen takové Dluhopisy takto splatit v souladu s lánkem 9.2 t chto Emisních podmínek.

9.2

Splatnost p ed asn splatných Dluhopis

Všechny ástky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi Dluhopis dle písmena (x) nebo (y) p edcházejícího lánku 9.1
t chto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v m síci následujícím po m síci, ve kterém
Vlastník Dluhopis doru il Administrátorovi do Ur ené provozovny Administrátora p íslušné Oznámení o p ed asném
splacení ur ené Emitentovi (dále také jen "Den p ed asné splatnosti dluhopis ").

9.3

Zp tvzetí žádosti o p ed asné splacení Dluhopis

Oznámení o p ed asném splacení m že být jednotlivým Vlastníkem Dluhopis odvoláno, avšak jen ve vztahu k jeho
Dluhopis m a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doru eno Administrátorovi na adresu Ur ené
provozovny Administrátora d íve, než se p íslušné ástky stávají podle p edchozího lánku 9.2 t chto Emisních podmínek
splatnými. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o p ed asném splacení ostatních Vlastník Dluhopis .

9.4

Další podmínky p ed asného splacení Dluhopis

Pro p ed asné splacení Dluhopis podle tohoto lánku 9. se jinak p im en použijí ustanovení lánku 7. t chto Emisních
podmínek.

10.

Proml ení

Práva spojená s Dluhopisy a s Kupóny se proml ují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatn na poprvé.
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11.

Administrátor, Agent pro výpo ty a Kota ní agent

11.1

Administrátor

11.1.1

Administrátor a Ur ená provozovna Administrátora

Nestanoví-li Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.1.2 t chto Emisních
podmínek, je Administrátorem eská spo itelna, a.s. Nestanoví-li Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke
zm n v souladu s lánkem 11.1.2 Emisních podmínek, je Ur ená provozovna Administrátora na následující adrese:
eská spo itelna, a.s.
Národní 27
110 00 Praha 1

11.1.2 Další a jiný Administrátor a Ur ená provozovna Administrátora
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a ur it jinou nebo další Ur enou
provozovnu Administrátora. P ed vydáním kterékoli emise Dluhopis budou p íslušná Ur ená provozovna Administrátora
a Administrátor uvedeny v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. Pokud dojde ke zm n Administrátora nebo
Ur ené provozovny Administrátora u již vydané emise Dluhopis , oznámí Emitent Vlastník m Dluhopis jakoukoliv zm nu
Ur ené provozovny Administrátora a Administrátora zp sobem uvedeným v lánku 13. t chto Emisních podmínek a
jakákoliv taková zm na nabude ú innosti uplynutím lh ty 15 (patnácti) kalendá ních dní ode dne takového oznámení, pokud
v takovém oznámení není stanoveno pozd jší datum ú innosti. V každém p ípad však jakákoliv zm na, která by jinak
nabyla ú innosti mén než 30 (t icet) kalendá ních dní p ed nebo po Dni výplaty jakékoliv ástky v souvislosti s Dluhopisy i
Kupóny (jsou-li vydávány), nabude ú innosti 30 (t icátým) dnem po takovém Dni výplaty.

11.1.3

Vztah Administrátora k Vlastník m Dluhopis

V souvislosti s pln ním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem uzav ené mezi Emitentem a
Administrátorem (jiným než Emitentem) jedná Administrátor jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s
Vlastníky Dluhopis .

11.2

Agent pro výpo ty

11.2.1

Agent pro výpo ty

Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.2.2 t chto
Emisních podmínek je Agentem pro výpo ty eská spo itelna, a.s.

11.2.2

Další a jiný Agent pro výpo ty

Emitent si vyhrazuje právo jmenovat jiného nebo dalšího Agenta pro výpo ty. P ed vydáním jakékoli emise Dluhopis bude
p ípadný jiný nebo další Agent pro výpo ty uveden v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. Pokud dojde ke zm n
Agenta pro výpo ty u již vydané emise Dluhopis , oznámí Emitent Vlastník m Dluhopis jakoukoliv zm nu Agenta pro
výpo ty zp sobem uvedeným v lánku 13. t chto Emisních podmínek a jakákoliv taková zm na nabude ú innosti uplynutím
lh ty 15 (patnácti) kalendá ních dní ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozd jší datum
ú innosti. V každém p ípad však jakákoliv zm na, která by jinak nabyla ú innosti mén než 15 (patnáct) kalendá ních dní
p ed nebo po dni, kdy má Agent pro výpo ty provést jakýkoliv výpo et v souvislosti s Dluhopisy, nabude ú innosti 15
(patnáctým) kalendá ním dnem po takovém dnu, kdy provedl Agent pro výpo ty takový výpo et.

11.2.3

Vztah Agenta pro výpo ty k Vlastník m Dluhopis

V souvislosti s pln ním povinností vyplývajících ze smlouvy s agentem pro výpo ty uzav ené mezi Emitentem a Agentem
pro výpo ty (jiným než Emitentem) jedná Agent pro výpo ty jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu
s Vlastníky Dluhopis .
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Kota ní agent

11.3.1

Kota ní agent

Základní prospekt

Nestanoví-li p íslušný Dopln k dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke zm n v souladu s lánkem 11.3.2 t chto
Emisních podmínek, je Kota ním agentem eská spo itelna, a.s.

11.3.2

Další a jiný Kota ní agent

Emitent si vyhrazuje právo jmenovat jiného nebo dalšího Kota ního agenta. P ed vydáním jakékoli emise Dluhopis bude
p ípadný jiný nebo další Kota ní agent uveden v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.

11.3.3

Vztah Kota ního agenta k Vlastník m Dluhopis

V souvislosti s pln ním povinností vyplývajících ze smlouvy s kota ním agentem uzav ené mezi Emitentem a Kota ním
agentem (jiným než Emitentem) jedná Kota ní agent jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky
Dluhopis .

12.

Sch ze a zm ny Emisních podmínek

12.1

P sobnost a svolání Sch ze

12.1.1

Právo svolat Sch zi

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopis mohou svolat Sch zi, je-li to t eba k rozhodnutí o spole ných
zájmech Vlastník Dluhopis , a to v souladu s t mito Emisními podmínkami a p íslušným Dopl kem dluhopisového
programu. Náklady na organizaci a svolání Sch ze hradí svolavatel, nestanoví-li právní p edpis jinak. Náklady spojené s
ú asti na Sch zi si hradí každý ú astník sám. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopis nebo Vlastníci Dluhopis , je
povinen nejpozd ji v den uve ejn ní oznámení o konání Sch ze (viz lánek 12.1.3 t chto Emisních podmínek) (i) v p ípad
zaknihovaných Dluhopis nebo listinných Dluhopis zastoupených Sb rným dluhopisem nebo listinných Dluhopis na
jméno doru it Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o po tu všech Dluhopis v emisi, jichž se Sch ze týká,
oprav ujících k ú asti na jím, resp. jimi, svolávané Sch zi, tj. výpis z p íslušného registru Emitenta v rozsahu p íslušné
emise, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke
Sch zi. ádné a v asné doru ení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) resp. úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou
p edpokladem pro platné svolání Sch ze. Vlastníci Dluhopis jsou oprávn ni svolat Sch zi, která bude mít jako bod svého
jednání Zm nu zásadní povahy (jak je tento pojem definován níže), pouze pokud (i) Emitent je v prodlení se svoláním takové
Sch ze a (ii) den konání Sch ze bude p edcházet Stanovenému dni; v opa ném p ípad nebude žádný Vlastník Dluhopis
oprávn n na takové Sch zi hlasovat a nebude mu moci být v soudním i rozhod ím ízení p iznáno žádné právo, které by
jinak m l, konala-li by se Sch ze p ed Stanoveným dnem. Jakmile ve vztahu k ur itému bodu programu jednání jakékoliv
Sch ze Vlastníci Dluhopis na Sch zi u inili rozhodnutí i zaujali stanovisko (dále také jen "První Sch ze"), nejsou již
žádní Vlastníci Dluhopis oprávn ni svolat další Sch zi, která by rozhodovala nebo zaujímala stanovisko k takovým bod m
programu jednání První Sch ze, ani na takové Sch zi o takových bodech hlasovat. Postup Vlastník Dluhopis v rozporu s
ustanovením p edchozí v ty bude mít za následek mj. to, že žádnému Vlastníkovi Dluhopis nebude moci být v soudním i
rozhod ím ízení p iznáno žádné právo, které by jinak m l, konala-li by se Sch ze p ed konáním První Sch ze.

12.1.2

Sch ze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen neprodlen svolat Sch zi a vyžádat si jejím prost ednictvím stanovisko Vlastník Dluhopis , které byly
vydány v jedné emisi, v p ípad (každá z t chto otázek také jen "Zm na zásadní povahy"):
(a)

návrhu (i) zm ny nebo zm n t chto Emisních podmínek, s výjimkou jakýchkoli zm n t chto Emisních podmínek
provád ných Dopl ky dluhopisového programu, ovšem za p edpokladu, že v rámci Dluhopisového programu byl
vydán alespo jeden Dluhopis, nebo (ii) zm ny nebo zm n v Dopl ku dluhopisového programu, byl-li již v dané
emisi vydán alespo jeden Dluhopis; to neplatí, pokud se jedná v p ípad ad (i) i ad (ii) pouze o takovou zm nu, ke
které podle platných právních p edpis není zapot ebí souhlasu Vlastník Dluhopis ;

(b)

návrhu na p em nu Emitenta;

(c)

návrhu na uzav ení ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodu zisku bez ohledu na to, kterou je Emitent smluvní
stranou;

(d)

návrhu na uzav ení smlouvy o prodeji podniku nebo jeho ásti nebo smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti bez
ohledu na to, kterou je Emitent smluvní stranou, za p edpokladu, že m že být ohroženo ádné a v asné splacení
pohledávek z Dluhopis ;
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(e)

je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) kalendá ních dní ode dne, kdy právo
mohlo být uplatn no;

(f)

návrhu o podání žádosti o vy azení Dluhopis z obchodování na oficiálním trhu, kde jsou Dluhopisy dané emise
p ijaty k obchodování;

(g)

navrhuje-li spole ný postup v p ípad , kdy došlo k P ípadu nepln ní závazk ohledn p íslušné emise Dluhopis ;
nebo

(h)

návrhu jiných zm n, které mohou významn zhoršit jeho schopnost plnit závazky z Dluhopis ;

12.1.3

Oznámení o svolání Sch ze

Oznámení o svolání Sch ze je svolavatel povinen uve ejnit zp sobem stanoveným v lánku 13. t chto Emisních podmínek
nejpozd ji 15 (patnáct) kalendá ních dn p ede dnem konání Sch ze, není-li v jednotlivém Dopl ku dluhopisového programu
stanoveno jinak. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopis nebo Vlastníci Dluhopis , jsou povinni oznámení o svolání Sch ze
ve stejné lh t doru it Emitentovi na adresu Ur ené provozovny Administrátora. Emitent je povinen poskytnout veškerou
sou innost nutnou k ádnému oznámení o svolání Sch ze, pokud není sám jejím svolavatelem. Není-li v jednotlivém
Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, oznámení o svolání Sch ze musí obsahovat alespo (i) obchodní firmu,
sídlo a I Emitenta, (ii) ozna ení Dluhopis , jichž se jednání Sch ze má týkat, minimáln v rozsahu název Dluhopisu, Datum
emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Sch ze, p i emž místem konání Sch ze m že být pouze místo v Praze,
datum konání Sch ze musí p ipadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání Sch ze nesmí být d íve než v 16:00
hod., (iv) program jednání Sch ze, v etn úplných návrh usnesení k jednotlivým bod m jednání a (v) Rozhodný den pro
ú ast na Sch zi. Sch ze je oprávn na rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání;
rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Sch ze v oznámení o jejím svolání je p ípustné pouze,
souhlasí-li s projednáním t chto návrh alespo 3/4 (t i tvrtiny) hlas p ítomných Vlastník Dluhopis , kte í jsou oprávn ní
na této Sch zi hlasovat, jak je stanoveno v lánku 12.2 t chto Emisních podmínek a souvisí-li s n kterým z návrh usnesení
uvedených v oznámení o svolání Sch ze.

12.2

Osoby oprávn né ú astnit se Sch ze a hlasovat na ní

12.2.1

Zaknihované Dluhopisy

Není-li v Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, je Sch ze oprávn n se ú astnit a hlasovat na ní pouze ten
Vlastník Dluhopis dané emise v zaknihované podob (dále jen "Osoba oprávn ná k ú asti na Sch zi"), který byl evidován
jako Vlastník Dluhopis v evidenci St ediska ke Konci ú etního dne p edcházejícího o 3 (t i) Pracovní dny den konání
p íslušné Sch ze (dále jen "Rozhodný den pro ú ast na Sch zi") K p evod m Dluhopis uskute n ným po Rozhodném dni
pro ú ast na Sch zi se nep ihlíží.

12.2.2

Listinné Dluhopisy

Není-li v Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, je Sch ze oprávn n se ú astnit a hlasovat na ní pouze Vlastník
Dluhopis dané emise v listinné podob (dále jen "Osoba oprávn ná k ú asti na Sch zi"), který v p ípad listinných
Dluhopis zastoupených podílem na Sb rném dluhopise, byl evidován u Administrátora (nebo u jiné osoby s p íslušným
oprávn ním k výkonu takové innosti, která bude uvedena v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu) jako osoba
podílející se na Sb rném dluhopisu ur itým po tem kus Dluhopis ke Konci ú etního dne p edcházejícího o 3 (t i) Pracovní
dny den konání Sch ze (dále jen "Rozhodný den pro ú ast na Sch zi"). V p ípad vydání konkrétních kus Dluhopis v
listinné podob je oprávn n se Sch ze ú astnit a hlasovat na ní pouze Vlastník Dluhopisu ke dni konání Sch ze (den konání
Sch ze je v p ípad vydání konkrétních kus listinných Dluhopis nazýván jako "Rozhodný den pro ú ast na Sch zi"),
p i emž v p ípad listinných Dluhopis na jméno musí být p íslušná osoba uvedena v Seznamu Vlastník Dluhopis
k po átku Rozhodného dne pro ú ast na Sch zi. K p evod m Dluhopis zastoupených podílem na Sb rném dluhopisu
uskute n ným po Rozhodném dni pro ú ast na Sch zi se nep ihlíží. K p evod m listinných Dluhopis na jméno oznámeným
Emitentovi v pr b hu dne konání Sch ze se nep ihlíží. K p evod m listinných Dluhopis zn jících na doru itele
uskute n ným po zahájení Sch ze se nep ihlíží.

12.2.3

Hlasovací právo

Osoba oprávn ná k ú asti na Sch zi má takový po et hlas z celkového po tu hlas , který odpovídá pom ru mezi
jmenovitou hodnotou Dluhopis , které vlastnila k Rozhodnému dni pro ú ast na Sch zi, a celkovou nesplacenou jmenovitou
hodnotou emise Dluhopis k Rozhodnému dni pro ú ast na Sch zi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k
Rozhodnému dni pro ú ast na Sch zi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu lánku 6.5 t chto
Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapo ítávají se pro ú ely usnášeníschopnosti Sch ze. Rozhoduje-li
Sch ze o odvolání spole ného zástupce, nem že spole ný zástupce (je-li Osobou oprávn nou k ú asti na Sch zi) vykonávat
hlasovací právo.
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Ú ast dalších osob na Sch zi

Emitent je povinen ú astnit se Sch ze, a to bu osobn nebo prost ednictvím zmocn nce. Vlastníci Kupón (jsou-li
vydávány) jsou oprávn ni ú astnit se Sch ze bez hlasovacího práva. Dále jsou oprávn ni ú astnit se Sch ze zástupci
Administrátora, spole ný zástupce Vlastník Dluhopis ve smyslu lánku 12.3.3 Emisních podmínek (není-li Osobou
oprávn nou k ú asti na Sch zi) a hosté p izvaní Emitentem a/nebo Administrátorem.

12.3

Pr b h Sch ze; rozhodování Sch ze

12.3.1

Usnášeníschopnost

Pokud není v Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, je Sch ze usnášeníschopná, pokud se jí ú astní Osoby
oprávn né k ú asti na Sch zi, které byly k Rozhodnému dni pro ú ast na Sch zi Vlastník Dluhopis , jejichž jmenovitá
hodnota p edstavuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty Dluhopis dané emise nesplacených k Rozhodnému dni pro
ú ast na Sch zi. Rozhoduje-li Sch ze o odvolání spole ného zástupce, nezapo ítávají se hlasy náležející spole nému zástupci
(je-li Osobou oprávn nou k ú asti na Sch zi) do celkového po tu hlas . P ed zahájením Sch ze poskytne Emitent, sám nebo
prost ednictvím Administrátora, informaci o po tu všech Dluhopis , ohledn nichž jsou Osoby oprávn né k ú asti na Sch zi
v souladu s t mito Emisními podmínkami nebo p íslušným Dopl kem dluhopisového programu oprávn ni se Sch ze ú astnit
a hlasovat na ní.

12.3.2

P edseda Sch ze

Sch zi svolané Emitentem p edsedá p edseda jmenovaný Emitentem. Sch zi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky
Dluhopis p edsedá p edseda zvolený prostou v tšinou hlas p ítomných Osob oprávn ných k ú asti na Sch zi. Do zvolení
p edsedy p edsedá Sch zi osoba ur ená svolávajícím Vlastníkem Dluhopis nebo svolávajícími Vlastníky Dluhopis ,
p i emž volba p edsedy musí být prvním bodem programu Sch ze nesvolávané Emitentem.

12.3.3

Spole ný zástupce

Sch ze m že usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za spole ného zástupce a pov it jej v souladu s právními
p edpisy spole ným uplatn ním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou pln ní Emisních podmínek a p íslušného
Dopl ku dluhopisového programu. Takového spole ného zástupce m že Sch ze odvolat stejným zp sobem, jakým byl
zvolen, nebo jej nahradit jiným spole ným zástupcem.

12.3.4

Rozhodování Sch ze

Sch ze o p edložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K p ijetí usnesení, jímž se schvaluje zm na Dopl ku
dluhopisového programu Dluhopis , které byly vydány v jedné emisi, k níž je v souladu s lánkem 12.1.2 (a) t chto
Emisních podmínek zapot ebí schválení Sch ze, je t eba alespo 3/4 (t i tvrtiny) hlas p ítomných Osob oprávn ných k
ú asti na Sch zi. Pokud není v jednotlivém Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, sta í k p ijetí ostatních
usnesení Sch ze prostá v tšina hlas p ítomných Osob oprávn ných k ú asti na Sch zi.

12.3.5

Odro ení Sch ze

Pokud b hem jedné hodiny od stanoveného za átku Sch ze není tato Sch ze usnášeníschopná, pak (i) v p ípad , že byla
svolána na žádost Vlastníka Dluhopisu nebo Vlastník Dluhopis , bude taková Sch ze bez dalšího rozpušt na a (ii) v
p ípad , že byla svolána Emitentem, bude taková Sch ze odro ena na dobu a místo, které ur í p edseda této Sch ze. O
konání náhradní Sch ze platí obdobn ustanovení o konání ádné Sch ze.

12.4

N která další práva Vlastník Dluhopis

12.4.1

D sledek hlasování proti n kterým usnesením Sch ze

Pokud Sch ze p ijala usnesení ke Zm n zásadní povahy dle lánku 12.1.2 písm. (a) až (f) nebo (h) t chto Emisních
podmínek, pak Osoba oprávn ná k ú asti na Sch zi, která podle zápisu z této Sch ze nehlasovala pro p ijetí takového
usnesení nebo se p íslušné Sch ze nezú astnila (dále také jen "Žadatel"), m že požadovat vyplacení jmenovité hodnoty
Dluhopis (pop ípad Diskontované hodnoty, jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo
takové jiné hodnoty, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnoty, kterou Emitent vyplatí
Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo p ed asné splatnosti Dluhopis ), jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro
ú ast na Sch zi a které od takového okamžiku nezcizí, jakož i pom rného úrokového výnosu k takovým Dluhopis m
narostlého v souladu s t mito Emisními podmínkami (pokud je relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatn no do 30
(t iceti) dn ode dne uve ejn ní takového usnesení Sch ze v souladu s lánkem 12.5 t chto Emisních podmínek písemným
oznámením (dále také jen "Žádost") ur eným Emitentovi a doru eným Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny
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Administrátora, jinak zaniká. Výše uvedené ástky se stávají splatné za 30 (t icet) dn po dni, kdy byla Žádost doru ena
Administrátorovi (dále také jen "Den p ed asné splatnosti dluhopis ").

12.4.2

Usnesení o p ed asné splatnosti na žádost Vlastník Dluhopis

Pokud je na po adu jednání Sch ze Zm na zásadní povahy dle lánku 12.1.2 písm. (a) až (f) nebo (h) t chto Emisních
podmínek, Sch ze s t mito Zm nami zásadní povahy nesouhlasí, pak m že Sch ze i nad rámec po adu jednání rozhodnout o
tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Sch ze, kterým nesouhlasila se Zm nami zásadní povahy dle
lánku 12.1.2 písm. (a) až (f) nebo (h) t chto Emisních podmínek, je Emitent povinen Vlastník m Dluhopis , kte í o to
požádají (dále také jen "Žadatel"), p ed asn splatit jmenovitou hodnotu Dluhopis (pop ípad Diskontovanou hodnotu,
jedná-li se o p ed asné splacení Dluhopis s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je p ípadn
uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastník m Dluhopis p i splatnosti nebo
p ed asné splatnosti Dluhopis ) dané emise a pom rnou ást úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopis m (pokud je
relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatn no písemným oznámením (dále také jen "Žádost") ur eným Emitentovi a
doru eným Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny Administrátora. Tyto ástky se stávají splatnými 30 (t icet) dn
po doru ení Žádosti (dále také jen "Den p ed asné splatnosti dluhopis ").

12.4.3

Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést po et kus Dluhopis , o jejichž splacení je v souladu s tímto lánkem žádáno. Žádost musí být
písemná, podepsaná osobami oprávn nými jednat jménem Žadatele, p i emž jejich podpisy musí být ú edn ov eny. Žadatel
musí ve stejné lh t doru it Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny Administrátora i veškeré dokumenty požadované
pro provedení výplaty podle lánku 7. t chto Emisních podmínek.

12.4.4

Vrácení Dluhopis a Kupón

Pokud k Dluhopis m dané emise byly vydány Kupóny, musí spolu s každým Dluhopisem být vráceny i všechny k n mu
náležející Kupóny, které ješt nejsou splatné, jinak se Hodnota nevráceného kupónu ode te od ástky splatné takovému
Vlastníkovi Dluhopisu a bude vyplacena takovému Vlastníkovi Kupónu, avšak pouze proti odevzdání p íslušného Kupónu.
Všechny Kupóny náležející k Dluhopisu, jehož se p ed asná splatnost podle lánku 12.4.1 nebo 12.4.2 t chto Emisních
podmínek týká, a které nejsou spolu s Dluhopisem vráceny, se stávají splatnými ke stejnému dni jako p íslušný Dluhopis, a to
v Hodnot nevráceného kupónu.

12.5

Zápis z jednání

O jednání Sch ze po izuje svolavatel, sám nebo prost ednictvím jím pov ené osoby ve lh t do 30 (t iceti) dn od dne
konání Sch ze zápis, ve kterém uvede záv ry Sch ze, zejména usnesení, která taková Sch ze p ijala. V p ípad , že
svolavatelem Sch ze je Vlastník Dluhopis nebo Vlastníci Dluhopis , pak musí být zápis ze Sch ze doru en nejpozd ji ve
lh t do 30 (t iceti) dn od dne konání Sch ze rovn ž Emitentovi na adresu Ur ené provozovny Administrátora. Zápis ze
Sch ze je Emitent povinen uschovat do doby proml ení práv z Dluhopis . Zápis ze Sch ze je k dispozici k nahlédnutí
Vlastník m Dluhopis v b žné pracovní dob v Ur ené provozovn Administrátora. Emitent je povinen ve lh t do 30
(t iceti) dn ode dne konání Sch ze uve ejnit sám nebo prost ednictvím jím pov ené osoby (zejména Administrátora)
všechna rozhodnutí Sch ze a to zp sobem stanoveným v lánku 13. t chto Emisních podmínek a zp sobem, jakým uve ejnil
p íslušný Dopln k dluhopisového programu. Pokud Sch ze projednávala usnesení o Zm n zásadní povahy uvedené
v lánku 12.1.2 písm. (a) až (f) nebo (h) t chto Emisních podmínek, musí být o ú asti na Sch zi a o rozhodnutí Sch ze
po ízen navíc v souladu se Zákonem o dluhopisech a t mito Emisními podmínkami i notá ský zápis. Pro p ípad, že Sch ze
takové usnesení p ijala, musí být v notá ském zápise uvedena jména t ch Osob oprávn ných k ú asti na Sch zi, které platn
hlasovaly pro p ijetí takového usnesení, a po ty kus Dluhopis p íslušné emise, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému
dni pro ú ast na Sch zi.

12.6

Spole ná Sch ze

Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopis , je povinen k projednání Zm n zásadní
povahy dle lánku 12.1.2. písm. (b) až (e) nebo (h) svolat spole nou sch zi Vlastník Dluhopis všech emisí Dluhopis .
Emitent je povinen svolat spole nou sch zi Vlastník Dluhopis také v p ípad , že vydal v rámci Dluhopisového programu
více než jednu emisi Dluhopis a navrhuje takovou zm nu Emisních podmínek, ke které je nutný v souladu s právními
p edpisy souhlas Vlastník Dluhopis . Navrhuje-li Emitent požádat sou asn o vy azení z obchodování na oficiálním trhu
dvou nebo více emisí Dluhopis , je povinen svolat spole nou sch zi Vlastník Dluhopis takových emisí. Na spole nou
Sch zi se použijí obdobn ustanovení o Sch zi s tím, že usnášeníschopnost, po et hlas Osob oprávn ných k ú asti na
Sch zi a p ijetí usnesení takové Sch ze se posuzuje odd len podle jednotlivých emisí Dluhopis jako v p ípad Sch ze
Vlastník Dluhopis každé takové emise. V notá ském zápisu ze spole né Sch ze, která p ijala usnesení o Zm n zásadní
povahy, musí být po ty kus Dluhopis u každé Osoby oprávn né k ú asti na Sch zi rozlišeny podle jednotlivých emisí
Dluhopis .
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Oznámení

Jakékoli oznámení Vlastník m Dluhopis bude platné, pokud bude uve ejn no v eském jazyce v alespo jednom deníku
celostátního rozsahu v eské republice. Za datum každého takového oznámení se bude považovat datum jeho prvního
uve ejn ní. Budou-li Dluhopisy ur ité emise kótovanými cennými papíry, bude Emitent init oznámení též prost ednictvím
své webové stránky www.wuestenrot.cz/whb, p ípadn jiné webové stránky, jejíž adresa bude p edem oznámena zp sobem
podle tohoto lánku. Má se za to, že oznámení Vlastník m Kupón (jsou-li vydávány) byla ádn u in na prost ednictvím
oznámení Vlastník m Dluhopis provedeným v souladu s tímto lánkem. Není-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového
programu stanoveno jinak, pak oznámení o zp sobu a míst uve ejn ní Emisního dodatku a p íp. oznámení o vydání
Dluhopis v souladu s lánkem 2.1 t chto Emisních podmínek budou zve ejn na v Obchodním v stníku.

14.

Rozhodné právo, jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopis se budou ídit a vykládat v souladu s právem eské republiky. Soudem
p íslušným k ešení veškerých spor mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopis nebo Vlastníky Kupón (jsou-li vydávány) v
souvislosti s Dluhopisy, vyplývajících z t chto Emisních podmínek a kteréhokoli Dopl ku dluhopisového programu, je
M stský soud v Praze. Tyto Emisní podmínky a Dopl ky dluhopisového programu mohou být p eloženy do angli tiny
a/nebo do dalších jazyk . V takovém p ípad , pokud dojde k rozporu mezi r znými jazykovými verzemi, bude rozhodující
verze eská.
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Definice

Pro ú ely t chto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:
"Administrátor" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Agent pro výpo ty" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Datum emise" znamená datum ozna ující první den, kdy m že dojít k vydání Dluhopis p íslušné emise prvému nabyvateli
a které je stanoveno v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu.
"Datum ex-jistina" znamená v p ípad zaknihovaných Dluhopis den bezprost edn následující po Rozhodném dni pro
splacení jmenovité hodnoty p i emž platí, že pro ú ely stanovení Data ex-jistina se Datum ex-jistina neposouvá v souladu
s konvencí Pracovního dne.
"Datum ex-kupón" znamená v p ípad zaknihovaných Dluhopis den bezprost edn následující po Rozhodném dni pro
výplatu úrokového výnosu p i emž platí, že pro ú ely stanovení Data ex-kupón se Datum ex-kupón neposouvá v souladu
s konvencí Pracovního dne.
"Den kone né splatnosti dluhopis " znamená každý den ozna ený jako takový v Dopl ku dluhopisového programu, jak
uvedeno v lánku 7.2 t chto Emisních podmínek.
"Den p ed asné splatnosti dluhopis " má význam uvedený v láncích 6.2.2, 6.3.2, 7.2, 9.2, 12.4.1 a 12.4.2 t chto Emisních
podmínek a dále každý p ípadný další den ozna ený jako takový v Dopl ku dluhopisového programu.
"Den splatnosti dluhopis " znamená Den kone né splatnosti dluhopis i Den p ed asné splatnosti dluhopis .
"Den stanovení Referen ní sazby" znamená den jako takový uvedený v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu, a
pokud žádný takový není v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu uveden, pak druhý Pracovní den p ed prvním dnem
p íslušného Výnosového období.
"Den výplaty" znamená každý Den výplaty úrok , Den kone né splatnosti dluhopis a Den p ed asné splatnosti dluhopis ,
jak uvedeno v lánku 7.2 t chto Emisních podmínek.
"Den výplaty úrok " znamená každý den ozna ený jako takový v Dopl ku dluhopisového programu, jak uvedeno v lánku
7.2 t chto Emisních podmínek.
"Diskontní sazba" znamená, ve vztahu k Dluhopisu s výnosem na bázi diskontu, který není úro en, úrokovou sazbu
stanovenou jako takovou v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. Není-li Diskontní sazba v p íslušném Dopl ku
dluhopisového programu stanovena, pak platí, že je rovna úrokové sazb , p i které by se Diskontovaná hodnota Dluhopisu k
Datu emise rovnala emisnímu kurzu Dluhopis k Datu emise (tj. úroková sazba, kterou je t eba použít ke zp tnému
diskontování jmenovité hodnoty Dluhopisu od Data splatnosti dluhopis k Datu emise, aby se Diskontovaná hodnota
Dluhopisu k Datu emise rovnala emisnímu kurzu Dluhopis k Datu emise). Pro vylou ení pochyb platí, že Diskontní sazba
není totožná s diskontní sazbou eské národní banky nebo jiného Finan ního centra.
"Diskontovaná hodnota" znamená, ve vztahu k Dluhopisu s výnosem na bázi diskontu, který není úro en, jmenovitou
hodnotu takového Dluhopisu diskontovanou Diskontní sazbou od Data splatnosti dluhopis ke dni, ke kterému se
Diskontovaná hodnota po ítá. V p ípadech, kdy jde o výpo et za období kratší jednoho roku, se tento výpo et provádí na
základ p íslušného Zlomku dní.
"Dluhopisy" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Dluhopisový program" znamená dluhopisový program Emitenta v maximálním objemu 6 000 000 000 K , s dobou trvání
programu 5 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 5 let.
"Dodate ná emisní lh ta" znamená dodate nou lh tu stanovenou Emitentem poté, co již uplynula Emisní lh ta, ve které
mohou být vydány Dluhopisy dané emise, a to i nad p vodn p edpokládaný objem emise. Dodate ná emisní lh ta v každém
p ípad skon í nejpozd ji v rozhodný den pro splacení Dluhopis dané emise v p ípad zaknihovaných Dluhopis resp. v
Den kone né splatnosti dluhopis v ostatních p ípadech.
"Dopln k dluhopisového programu" znamená dopln k Dluhopisového programu ve vztahu pro kteroukoli jednotlivou
emisi Dluhopis , neboli tu ást emisních podmínek Dluhopis , která je specifická pro danou emisi Dluhopis .
"Emisní dodatek" znamená Dopln k dluhopisového programu každé takové emise Dluhopis a obsahující rovn ž prospekt
Dluhopis p ipravovaný v souvislosti s každou emisí Dluhopis (pokud tak bude vyžadováno p íslušnými právními
p edpisy), jakož i p ípadné další informace o Emitentovi a o Dluhopisech, které jsou nebo budou vyžadovány obecn
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závaznými právními p edpisy, p edpisy jednotlivých regulovaných trh cenných papír , na kterých má být p íslušná emise
Dluhopis kótována, nebo které mohou být jinak podstatné pro investory.
"Emisní lh ta" znamená lh tu 18 (osmnácti) m síc po Datu emise, b hem které mohou být vydávány Dluhopisy dané
emise.
"Emitent" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Emisní podmínky" znamená tyto spole né emisní podmínky Dluhopisového programu.
"Finan ní centrum" pro jednotlivou m nu znamená, pokud není v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno
jinak, místo, kde se p evážn kotují Referen ní sazby pro danou m nu a kde se vypo ádávají mezibankovní platby v takové
m n .
"Hodnota nevráceného kupónu" znamená ástku úroku uvedenou v Kupónu diskontovanou ke Dni p ed asné splatnosti
dluhopisu p i diskontní sazb ur ené Agentem pro výpo ty (nebo, není-li Agent pro výpo ty ustaven, Administrátorem) na
základ tržních úrokových sazeb v p íslušné dob . Sou asn však platí, že diskontní sazba ur ená Agentem pro výpo ty
pop ípad Administrátorem dle p edchozí v ty nesmí být nižší než sazba, p i jejímž použití by souhrnná diskontovaná
hodnota všech nesplatných Kupón k takovému Dni p ed asné splatnosti byla vyšší než jmenovitá hodnota (pop ípad
taková jiná hodnota, která je p ípadn uvedena v Dopl ku dluhopisového programu jako hodnota, kterou Emitent vyplatí
Vlastník m Dluhopis p i p ed asné splatnosti Dluhopis ) Dluhopisu, k n muž takové nesplatné Kupóny náleží.
"Instrukce" má význam uvedený v lánku 7.4.1 (a) t chto Emisních podmínek.
"Komise" znamená Komisi pro cenné papíry, která je správním ú adem pro oblast kapitálového trhu, z ízený zákonem .
15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zm n a dopln ní dalších zákon , v platném zn ní, p ípadn jinou osobu, která
m že mít v budoucnosti p íslušné pravomoci Komise pro cenné papíry.
"Konec ú etního dne" znamená okamžik, po n mž St edisko, resp. osoba, která vede evidenci Vlastník Dluhopis nebo
podíl na Sb rném dluhopisu nebo Seznam Vlastník Dluhopis (podle toho co je ve vztahu k dané emisi Dluhopis
relevantní), by provedla, v souladu s pro n j závaznými právními p edpisy a pravidly, registraci p evodu Dluhopisu nebo
podílu na Sb rném dluhopisu až k následujícímu dni.
"Kota ní agent" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Krycí blok" má význam uvedený v lánku 3.2 (b) t chto Emisních podmínek.
"Kupóny" má význam uvedený v lánku 1.2.1 t chto Emisních podmínek.
"LIBOR" znamená:
(A)

úrokovou sazbu v procentech p.a. nabídnutou pro relevantní m nu, která je uvedena na "Reuters Monitor", strana
LIBOR (nebo p ípadné nástupnické stran ) pro takové období, které odpovídá p íslušnému Výnosovému období
a která je platná pro den, kdy je LIBOR zjiš ován. V p ípad , že výnosové období je takové období, pro které
není LIBOR na zmín né stran LIBOR uveden, pak LIBOR ur í Agent pro výpo ty na základ LIBORu pro
nejbližší delší období, pro které je LIBOR na zmín né stran LIBOR uveden a LIBORu pro nejbližší kratší
období, pro které je LIBOR na zmín né stran LIBOR uveden. Pokud není možno LIBOR zjistit zp sobem
uvedeným v tomto odstavci, uplatní se níže uvedený odstavec (B).

(B)

Pokud nebude v kterýkoliv den možné ur it sazbu LIBOR podle výše uvedeného odstavce (A), bude v takový den
LIBOR ur en Agentem pro výpo ty jako aritmetický pr m r kotací úrokové sazby prodej mezibankovních
depozit v p íslušné m n pro takové období, které odpovídá p íslušnému Výnosovému období a p íslušnou ástku
získaný v tento den po 11:00 (jedenácté) hodin londýnského asu od alespo 3 (t í) bank dle volby Agenta pro
výpo ty p sobících na londýnském mezibankovním trhu. V p ípad , že se nepoda í LIBOR stanovit ani tímto
postupem, bude se ro ní úroková sazba rovnat LIBORu zjišt nému v souladu s odstavcem (A) výše v nejbližším
p edchozímu Pracovním dnu, v n mž byl LIBOR takto zjistitelný.

"Marže" znamená marži v souvislosti s Referen ní sazbu vyjád enou v procentech p.a. stanovenou v p íslušném Dopl ku
dluhopisového programu.
"Oprávn né osoby" má význam uvedený v lánku 7.3 t chto Emisních podmínek.
"Osoba oprávn ná k ú asti na Sch zi" má význam uvedený v láncích 12.2.1 a 12.2.2 t chto Emisních podmínek.
"Oznámení o p ed asném splacení" má význam uvedený v lánku 9.1 t chto Emisních podmínek.
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"Platební místo" má význam uvedený v lánku 7.4 t chto Emisních podmínek.
"Platební podmínky" má význam uvedený v úvodní ástí t chto Emisních podmínek.
"Pracovní den" znamená (a) pro Dluhopisy denominované v eských korunách jakýkoliv den, kdy jsou otev eny banky
v eské republice a jsou provád na vypo ádání mezibankovních obchod v eských korunách, (b) pro Dluhopisy
denominované v Euro jakýkoliv den, kdy jsou otev eny banky v eské republice a jsou provád na vypo ádání devizových
obchod a kdy je zárove otev en pro vypo ádání obchod systém TARGET a (c) pro Dluhopisy denominované v jiné m n
než v eských korunách nebo v Euro kterýkoliv den, kdy jsou otev eny banky a provád na vypo ádání devizových obchod v
eské republice a v hlavním Finan ním centru pro m nu, v níž jsou Dluhopisy denominovány.
"PRIBOR" znamená:

(A)

úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce "Reuter Screen Service" strana PRBO (nebo
jiný oficiální zdroj, kde bude sazba uvád na) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu
eských korunových mezibankovních depozit pro takové období, které odpovídá p íslušnému Výnosovému
období, stanovená eskou národní bankou a která je platná pro den, kdy je PRIBOR zjiš ován. V p ípad , že
Výnosové období je takové období, pro které není PRIBOR na zmín né stran PRBO (nebo jiném oficiálním
zdroji) uveden, pak PRIBOR ur í Agent pro výpo ty na základ PRIBORu pro nejbližší delší období, pro které je
PRIBOR na zmín né stran PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden a PRIBORu pro nejbližší kratší období,
pro které je PRIBOR na zmín né stran PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden. Pokud není možno
PRIBOR zjistit zp sobem uvedeným v tomto odstavci (A), použije se níže uvedený odstavec (B).

(B)

Pokud nebude v kterýkoli den možné ur it sazbu PRIBOR podle výše uvedeného odstavce (A), bude v takový
den PRIBOR ur en Agentem pro výpo ty jako aritmetický pr m r kotací úrokové sazby prodej eských
korunových mezibankovních depozit pro takové období, které odpovídá p íslušnému Výnosovému období
a p íslušnou ástku získaných v tento den po 11:00 (jedenácté) hodin pražského asu od alespo 3 (t í) bank dle
volby Agenta pro výpo ty p sobících na pražském mezibankovním trhu. V p ípad , že se nepoda í PRIBOR
stanovit ani tímto postupem, bude se PRIBOR rovnat PRIBORu zjišt nému v souladu s odstavcem (A) výše
v nejbližším p edchozímu Pracovním dnu, v n mž byl PRIBOR takto zjistitelný.

Pro vylou ení pochybností platí, že v p ípad , že v d sledku vstupu eské republiky do Evropské unie PRIBOR zanikne
nebo se p estane obecn na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto PRIBORu sazba, která se bude
namísto n j b žn používat na trhu mezibankovních depozit v eské republice.
"První sch ze" má význam uvedený v lánku 12.1.1 t chto Emisních podmínek.
"P ípad nepln ní závazk " má význam uvedený v lánku 9.1 t chto Emisních podmínek.
"Referen ní sazba" znamená úrokovou sazbu uvedenou jako takovou v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu. Neníli v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu Referen ní sazba uvedena, platí, že v p ípad Dluhopis s pohyblivým
úrokovým výnosem, jejichž jmenovitá hodnota je denominovaná v eských korunách, je Referen ní sazbou sazba PRIBOR,
v p ípad Dluhopis , jejichž jmenovitá hodnota je denominována v EUR je Referen ní sazbou EURIBOR a v p ípad
Dluhopis , jejichž jmenovitá hodnota je denominovaná v m n jiné než shora uvedené, je Referen ní sazbou sazba LIBOR
stanovená pro m nu, v níž jsou denominovány p íslušné Dluhopisy.
"Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty" znamená ve vztahu k zaknihovaným Dluhopis m den, který o jeden
m síc (nestanoví-li Dopln k dluhopisového programu kratší úsek) p edchází p íslušnému Dni splatnosti dluhopis , p i emž
však platí, že pro ú ely zjišt ní Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se Den splatnosti dluhopis neposouvá v
souladu s konvencí Pracovního dne.
"Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu" znamená ve vztahu k zaknihovaným Dluhopis m den, který o jeden m síc
(nestanoví-li Dopln k dluhopisového programu kratší úsek) p edchází p íslušnému Dni výplaty úrok , p i emž však platí, že
pro ú ely zjišt ní Rozhodného dne pro výplatu úrok se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.
"Rozhodný den pro ú ast na Sch zi" má význam uvedený v láncích 12.2.1 a 12.2.2 t chto Emisních podmínek.
"Sb rný dluhopis" má význam uvedený v lánku 1.2.4 (a) t chto Emisních podmínek.
"Seznam Vlastník Dluhopis " je seznam Vlastník Dluhopis vydaných v listinné podob ve form na jméno vedený
p íslušným Administrátorem nebo jinou k tomu oprávn nou osobou uvedenou v p íslušném Dopl ku dluhopisového
programu, která je Emitentem pov ena uložením a vedením Seznamu Vlastník Dluhopis . Seznamem Vlastník Dluhopis
na jméno vydaných v zaknihované podob je evidence St ediska. V p ípad , že listinné Dluhopisy jsou zastoupeny podílem
na Sb rném dluhopisu, je Seznamem Vlastník Dluhopis práv Sb rný dluhopis.
"Sch ze" znamená sch zi Vlastník Dluhopis , které byly vydány v jedné emisi.
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"Smlouva s administrátorem" má význam uvedený v úvodní ásti t chto Emisních podmínek.
"Stanovený den" znamená:
(a)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. a) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy Emitent oznámil p íslušné zm ny nebo jejich podstatu Vlastník m Dluhopis v souladu
s lánkem 13. t chto Emisních podmínek;

(b)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. b) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy byla p em na zapsána do obchodního rejst íku;

(c)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. c) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc od skon ení závaznosti nabídky p evzetí;

(d)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. d) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy rejst íkový soud i jiný p íslušný subjekt zve ejnil uložení p íslušné smlouvy do sbírky
listin;

(e)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. e) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy prodej podniku i jeho ásti byl zapsán do obchodního rejst íku, pop . 6 m síc ode dne,
kdy rejst íkový soud i jiný p íslušný subjekt zve ejnil uložení smlouvy o nájmu podniku i jeho ásti do sbírky
listin;

(f)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. f) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy Emitent oznámil p íslušné zm ny nebo jejich podstatu Vlastník m Dluhopis v souladu
s lánkem 13. t chto Emisních podmínek;

(g)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. g) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
(šest) m síc ode dne, kdy Emitent oznámil p íslušné zm ny i události nebo jejich podstatu Vlastník m Dluhopis
v souladu s lánkem 13. t chto Emisních podmínek; nebo

(h)

ve vztahu ke skute nostem uvedeným v lánku 12.1.2 písm. h) t chto Emisních podmínek den, kdy uplynulo 6
m síc ode dne, kdy se Vlastníci Dluhopis mohli a museli dozv d t, že došlo k P ípadu nepln ní závazk .

"St edisko" má význam uvedený v lánku 1.2.3 (b) t chto Emisních podmínek.
"Ur ená provozovna Administrátora" znamená ur enou provozovnu a výplatní místo Administrátora.
"Vlastník Dluhopisu" má význam uvedený v lánku 1.2 t chto Emisních podmínek.
"Vlastník Kupónu" má význam uvedený v lánku 1.2 t chto Emisních podmínek.
"Výnosové období" znamená období po ínající Datem emise (v etn ) a kon ící v po adí prvním Dnem výplaty úrok (tento
den vyjímaje) a dále každé další bezprost edn navazující období po ínající Dnem výplaty úrok (v etn ) a kon ící dalším
následujícím Dnem výplaty úrok (tento den vyjímaje), až do Dne kone né splatnosti dluhopis , p i emž však platí, že neníli v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu stanoveno jinak, pak pro ú ely po átku b hu kteréhokoli Výnosového
období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí pracovního dne.
"Zákon o cenných papírech" znamená zákon . 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném zn ní.
"Zákon o dluhopisech" znamená zákon . 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném zn ní.
"Zákon o podnikání na kapitálovém trhu" znamená zákon . 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném
zn ní.
"Závazky" znamená závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné ástky a dále ru itelské závazky Emitenta za závazky t etích
osob zaplatit jakékoli dlužné ástky.
"Zlomek dní" znamená pro ú ely výpo tu úroku z Dluhopis pro období kratší jednoho roku:
(a)

je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Zlomek dní uvedena úroková konvence "Skute ný po et
dní/Skute ný po et dní", resp. "Act/Act", podíl skute ného po tu dní v období, za n ž je úrok stanovován, a ísla
365 (nebo v p ípad , kdy jakákoli ást období, za n ž je úrok stanovován, spadá do p estupného roku, pak sou tu
(i) skute ného po tu dní v té ásti období, za n ž je úrok stanovován, která spadá do p estupného roku, vyd leného
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íslem 366 a (ii) skute ného po tu dní v té ásti období, za n ž je úrok stanovován, která spadá do nep estupného
roku, vyd leného íslem 365);
(b)

je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Zlomek dní uvedena úroková konvence "Skute ný po et
dní/365 nebo Act/365", podíl skute ného po tu dní v období, za n ž je úrok stanovován, a ísla 365;

(c)

je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Zlomek dní uvedena úroková konvence "Skute ný po et
dní/360" nebo "Act/360", podíl skute ného po tu dní v období, za n ž je úrokový výnos stanovován, a ísla 360;

(d)

je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Zlomek dní uvedena úroková konvence "30/360" nebo
"360/360", podíl po tu dní v období, za n ž je úrok stanovován, a ísla 360 (kde po et dní je stanoven na bázi roku
o 360 dnech, rozd leného do 12 m síc po 30 dnech, p i emž ale v p ípad , že (i) poslední den období, za n jž je
úrok stanovován, p ipadá na 31. den v m síci a sou asn první den téhož období je jiný než 30. nebo 31. den v
m síci, nebude po et dní v m síci, na jehož 31. den p ipadá poslední den období, krácen na 30 dn nebo
(ii) p ipadá poslední den období, za n jž je úrok stanovován, na únor, nebude únor prodlužován na m síc
o 30 dnech);

(e)

je-li v p íslušném Dopl ku dluhopisového programu jako Zlomek dní uvedena úroková konvence "30E/360" nebo
"BCK Standard 30E/360", podíl po tu dní v období, za n jž je úrok stanovován, a ísla 360 (kde po et dní je
stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozd leného do 12 m síc po 30 dnech a celé období kalendá ního roku).

"Zm na zásadní povahy" má význam uvedený v lánku 12.1.2 t chto Emisních podmínek.
"Žadatel" má význam uvedený v láncích 12.4.1 a 12.4.2 t chto Emisních podmínek.
"Žádost" má význam uvedený v láncích 12.4.1 a 12.4.2 t chto Emisních podmínek.
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VZOR EMISNÍHO DODATKU - KONE NÝCH PODMÍNEK

Dále je uveden vzor Emisního dodatku – Kone ných podmínek Emise dluhopis , který bude vyhotoven pro každou
jednotlivou Emisi vydávanou v rámci schváleného Dluhopisového programu, pro kterou bude nutné vyhotovit prospekt
cenného papíru. V p ípadech, kdy nebude nutné vyhotovit pro danou Emisi dluhopis prospekt cenného papíru, Emitent
vyhotoví a nechá v souladu se Zákonem o dluhopisech schválit NB pouze Emisní dodatek obsahující Dopln k
dluhopisového programu, který v souladu se zákonem uve ejní.
Kone né podmínky budou v souladu se zákonem sd leny NB a uve ejn ny stejným zp sobem jako Základní prospekt, tj. na
internetových stránkách Emitenta.
EMISNÍ DODATEK -- KONE NÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS
Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 9.9.2004, .j. 45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne 10.9.2004, byl
schválen dluhopisový program spole nosti Wüstenrot hypote ní banka a. s. se sídlem Praha 5, Smíchov, nám stí Kinských
2/602, PS 150 00, I : 267 47 154, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka
8055 (dále jen "Emitent"), v maximálním objemu nesplacených dluhopis 6.000.000.000 K , s dobou trvání programu 5 let
a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 5 let (dále jen "Dluhopisový program" a spole né emisní
podmínky Dluhopisového programu dále jen "Emisní podmínky"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím
eské národní banky ze dne [•]2006, .j. [•], které nabylo právní moci dne [•]2006 (dále jen "Základní prospekt"). [
[po adové íslo dodatku] dodatek Základního prospektu byl schválen rozhodnutím eské národní banky .j. [•], ze dne [•],
které nabylo právní moci dne [•].]
Tento emisní dodatek (dále jen "Emisní dodatek") p edstavuje spole n se Základním prospektem [aktualizovaným formou
jeho dodatk ] kompletní prospekt Dluhopis . Tento Emisní dodatek je tvo en:
(i)

dopl kem Dluhopisového programu, který p edstavuje dopln k k Emisním podmínkám, který byl schválen
rozhodnutím eské národní banky .j. [•]. ze dne [•], které nabylo právní moci dne [•] (dále jen "Dopln k
dluhopisového programu"), a

(ii)

dalšími informacemi týkajícími se [po adové íslo emise]. emise dluhopis , které tvo í náležitosti prospektu
v souladu s na ízením Komise (ES) . 809/2004 a které nejsou sou ástí Základního prospektu ani nejsou obsaženy
v Dopl ku dluhopisového programu (dále jen "Další informace").

Pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim p i azen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v
tomto Emisním dodatku jinak.
Tento Emisní dodatek nem že být studován samostatn , ale pouze spole n
p ípadných dodatk .

se Základním prospektem v etn

jeho

Základní prospekt (a všechny jeho p ípadné dodatky) jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Emitenta
www.wustenrot.cz/whb/ ve formátu Portable Document Format (PDF).
DOPLN K DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Tento Dopln k dluhopisového programu (dopln k Emisních podmínek) spolu s Emisními podmínkami tvo í emisní
podmínky níže podrobn ji specifikovaných dluhopis , které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále jen
"Dluhopisy").
V p ípad rozdílné úpravy mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Dopl kem dluhopisového programu mají p ednost
ustanovení tohoto Dopl ku dluhopisového programu. Tím však není dot eno zn ní Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli
jiné emisi dluhopis vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký
je jim p i azen v Emisních podmínkách.
Níže uvedené parametry Dluhopis up es ují a dopl ují v souvislosti s touto emisí Dluhopis již d íve uve ejn né Emisní
podmínky výše popsaným zp sobem.
Tento Dopln k dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím
právní moci dne [•].

eské národní banky .j. [•] ze dne [•], které nabylo

Dluhopisy jsou vydávány podle zákona . 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis .
D ležité upozorn ní: Následující tabulka obsahuje vzor Dopl ku dluhopisového programu pro Emisi, tzn. vzor té ásti
emisních podmínek Emise, která bude pro danou Emisi specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údaj ,
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jedná se o nejpravd podobn jší hodnotu, která ovšem nemusí být použita pro konkrétní Emisi. Emitent je totiž na základ
spole ných Emisních podmínek oprávn n formou Dopl ku dluhopisového programu provést pro kteroukoli Emisi odlišnou
úpravu. Rozhodující bude vždy úprava provedená p íslušným Dopl kem dluhopisového programu obsaženým v Emisním
dodatku.
1.

ISIN Dluhopis :

[•]

2.

[•]

3.

Regulovaný trh, na n mž Emitent hodlá požádat o
p ijetí k obchodování:
Podoba Dluhopis :

[zaknihovaná / listinná]

4.

Forma Dluhopis :

[na doru itele / na jméno]

5.

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:

[• K ]

6.

Celková p edpokládaná jmenovitá hodnota emise
Dluhopis :

[• K ]

7.

Po et Dluhopis :

[•] ks

8.

íslování Dluhopis :

[Dokud budou zastoupeny Sb rným dluhopisem, íslovány
nebudou; po p ípadném vydání konkrétních kus Dluhopis
bude každému Dluhopisu p i azeno po adové íslo.]

9.

M na, v níž jsou Dluhopisy denominovány:

10.

Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopis / podmínky
tohoto zvýšení (pokud jiné, než jak je uvedeno v
lánku 2.1 Emisních podmínek):

11.

Název Dluhopis :

[•/•]

12.

Datum emise:

[•]

13.

Emisní lh ta (pokud jiná, než jak je uvedeno v
lánku 2.1 Emisních podmínek):

[•]

14.

Emisní kurz Dluhopis k Datu emise, p íp. zp sob
jeho ur ení:

15.

Zp sob a místo úpisu Dluhopis / údaje o osobách,
které se podílejí na zabezpe ení vydání Dluhopis a
zp sob a místo splácení emisního kurzu:

16.

istý výnos emise pro Emitenta spolu s uvedením
ú elu použití takto získaných prost edk

17.

Úrokový výnos:

[pevný / pohyblivý / dluhopisy s výnosem na bázi diskontu]

18.

Zlomek dní:

[•]

19.

Další informace o úrokovém výnosu:

[koruna eská (K )]
[ano; v souladu s § 11 Zákona o dluhopisech je Emitent
oprávn n vydat Dluhopisy (i) ve v tším objemu, než je
p edpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopis (do
[•] K ), a to i po Datu emise, nebo (ii) až do výše
p edpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopis i
po Datu emise. V takovém p ípad stanoví Emitent Dodate nou
emisní lh tu, která skon í nejpozd ji v Rozhodný den pro
splacení jmenovité hodnoty, a uve ejní ji stejným zp sobem
jako tento Dopln k Emisních podmínek / ne / --]

[•]

[•]
[•]

V p ípad Dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou
19.1.

Referen ní sazba:

[•]

19.2.

Marže:

[•]

19.3.

Den stanovení Referen ní sazby:

[•]

19.4

Den výplaty úrok :

[•]

V p ípad Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou
19.1.

Úroková sazba úrok :

[•]

19.2.

Den výplaty úrok :

[•]

20.

Den kone né splatnosti Dluhopis :

21.

Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne
výplaty ( l. 7.2 Emisních podmínek):

[•]
[•]
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22.

Administrátor:

23.

Ur ená provozovna Administrátora pro provád ní
plateb bezhotovostním p evodem:

24.

Platební místa:

[•]

25.

Krycí blok:

[Nad rámec lánku 3.2 Emisních podmínek iní Emitent
následující prohlášení a modifikuje definici Krycího bloku:

[•]
[•]

Emitent se zavazuje, že jmenovitá hodnota vydaných a
nesplacených Dluhopis této Emise, jakož i jejich pom rného
výnosu, bude pln kryta pohledávkami z hypote ních úv r
nebo jejich ástmi, které byly poskytnuty výhradn na
financování investic do nemovitostí, v etn jejich po ízení i
výstavby, nebo na financování bytových pot eb, pop ípad
náhradním zp sobem podle Zákona o dluhopisech ("Krycí
blok").]
26.

Provedeno ohodnocení
Emitenta (rating):

finan ní

zp sobilosti

27.

Provedeno ohodnocení finan ní zp sobilosti emise
Dluhopis (rating):

28.

Odd lení práva na výnos Dluhopisu

[vylu uje se]

29.

Jiné skute nosti:

[•]

[ne]

[ne]

Další informace
ODPOV DNÉ OSOBY
Osoby odpov dné za Základní prospekt a tento Emisní
dodatek:

Osoby odpov dné za prospekt prohlašují, že p i vynaložení veškeré
p im ené pé e jsou podle jejich nejlepšího v domí údaje uvedené
v prospektu v souladu se skute ností a že v n m nebyly zaml eny žádné
skute nosti, které by mohly zm nit jeho význam.
______________________
[podpisy oprávn ných osob]

RIZIKOVÉ FAKTORY
Rizikové faktory:

[budou-li odlišné od faktor uvedených v Základním prospektu]

HLAVNÍ ÚDAJE
Zájem fyzických a právnických osob zú astn ných
v Emisi/nabídce:

[není relevantní]

D vody nabídky a použití výnos :

[Dluhopisy jsou vydávány za ú elem zajišt ní finan ních prost edk
pro uskute ování podnikatelské innosti Emitenta p edevším k
poskytování hypote ních úv r . O ekávané náklady p ípravy emise iní
cca [•] K , o ekávaný istý výt žek emise iní cca [•] K . Celý výt žek
bude použit k výše uvedenému ú elu.]

PODMÍNKY NABÍDKY
Podmínky, statistické údaje o nabídce, o ekávaný
harmonogram a podmínky žádosti o nabídku:

[•]

Plán rozd lení a p id lování cenných papír :

[•]

Stanovení ceny:

[•]

Umíst ní a upisování:

[•]

P IJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZP SOB
OBCHODOVÁNÍ

[•]
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INFORMACE O EMITENTOVI

1. Odpov dné osoby
Tento Základní prospekt p ipravila a vyhotovila a za údaje v n m uvedené je odpov dná Wüstenrot hypote ní banka a.s.
Osoba odpov dná za Základní prospekt prohlašuje, že p i vynaložení veškeré p im ené pé e jsou podle jejího nejlepšího
v domí údaje uvedené v Základním prospektu v souladu se skute ností a že v n m nebyly zaml eny žádné skute nosti, které
by mohly zm nit jeho význam.

2. Oprávn ní audito i
Ú etní záv rky Emitenta za roky 2005 a 2004 byly auditovány:
obchodní firma: NÖRR STIEFENHOFER LUTZ CZ Consulting s.r.o.
íslo osv d ení: KA R 330
sídlo auditora:
Na P íkop 15, 110 00 Praha 1
I :
26125854
auditor:
Jan Bláha, . osv d ení 1673

3. Údaje o Emitentovi
Historie a vývoj Emitenta
Emitent získal bankovní licenci dne 13.11.2002. Specializuje se na poskytování hypote ních úv r na bydlení a vydávání
hypote ních zástavních list . Wüstenrot hypote ní banka a.s. dopl uje své produkty o kombinace s produkty dalších dvou
spole ností eské skupiny Wüstenrot (Wüstenrot - stavební spo itelny a.s. a Wüstenrot, životní pojiš ovny, a.s.) a poskytuje
tak svým klient m ucelenou nabídku finan ních produkt .
Založení Wüstenrot hypote ní banky a.s. m lo za cíl dokompletovat nabídku eské v tve spole ností Wüstenrot v oblasti
financování bydlení. Prvním úkolem bylo nabídnout ty formy financování, které nemohla nabídnout Wüstenrot – stavební
spo itelna a.s., tj. hypote ní úv ry. Do t í m síc od svého vzniku uvedla Wüstenrot hypote ní banka na trh klasickou
hypotéku pod obchodním názvem "Hypotéka Wüstenrot". Jejím typickým znakem je jednotná, garantovaná úroková sazba
platná pro všechny zájemce, kte í splní podmínky dle metodiky banky. Další ást produktové palety tvo í kombinace
Hypotéky Wüstenrot se stavebním spo ením a životním pojišt ním. Kombinace se stavebním spo ením byla zavedena na trh
pod obchodním názvem "Spo íme s hypotékou". Více než 12 procent všech hypote ních úv r bylo poskytnuto práv v této
kombinaci. Dále je pod obchodním názvem "Bydlíme s hypotékou" nabízena kombinace Hypotéky Wüstenrot
s p eklenovacími úv ry, tento produkt se podílí na úv rovém portfoliu ca. 17 procenty. Úsp šn se také rozbíhá kombinace
hypotéky s životním pojišt ním s názvem "Jistíme se s hypotékou". Tento produkt se podílí na úv rovém portfoliu ca. 6
procenty. Celkov p edstavují kombinované produkty p ibližn 34 procent úv rového portfolia banky.
Obchodní firma:
Wüstenrot hypote ní banka a.s.
Sídlo:
Praha 5, Smíchov, nám. Kinských 2/602 PS : 150 00
www:
www.wuestenrot.cz/whb
Telefon:
+420 257 092 607
I :
26747154
DI :
CZ26747154
Datum založení:
20. ervence 2001
Datum vzniku:
23. prosince 2002
Doba trvání:
na dobu neur itou
Právní forma:
akciová spole nost (a.s.)
Právní p edpis, podle kterého
byl Emitent založen:
ustanovení § 154 a násl. zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen "Obchodní zákoník")
Rejst íkový soud:
M stský soud v Praze
íslo zápisu
u rejst íkového soudu:
oddíl B, vložka 8055
P edm t podnikání v souladu s l. 3 stanov Emitenta:
P edm tem podnikání je provád ní bankovních obchod a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahrani í
podle právních p edpis pro innost bank.
P edm tem podnikání je zejména:
a) p ijímání vklad od ve ejnosti
b) poskytování úv r
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platební styk a zú tování
vydávání hypote ních zástavních list
poskytování bankovních informací
investování do cenných papír na vlastní ú et

Pokud zvláštní zákon podmi uje výkon n které innosti ud lením povolení (licencí), spole nost m že takovou innost
provád t až poté, kdy bude povolení (licence) podle zvláštního zákona ud leno. Emitentovi bylo ud leno povolení k výkon
inností uvedených výše na základ rozhodnutí eské národní banky .j. 2002/4220/520 ze dne 31. íjna 2002, které nabylo
právní moci dne 13.11.2002.
Emitent plní veškeré své závazky ádn a v as. V minulosti nedošlo k žádným zm nám, které by m ly podstatný význam p i
hodnocení platební schopnosti Emitenta.
Emitent se p i výkonu své innosti ídí v eské republice aplikovatelnými právními p edpisy, zejména Obchodním
zákoníkem a zákonem . 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis .

Základní kapitál Emitenta
K 30.06.2006 inil základní kapitál Wüstenrot hypote ní banky a.s. zapsaný v obchodním rejst íku K 600.000.000,- a byl
pln splacen. Základní kapitál je rozd len na 600 ks akcií o jmenovité hodnot K 1.000.000,-.
Struktura akcioná

k 30.06.2006:

Název a sídlo
Wüstenrot & Württembergische AG
Stuttgart, Spolková republika N mecko

Po et akcií (v ks)

Podíl na základním kapitálu v %

540

90

60

10

Wüstenrot Verwaltungs- und
Dienstleistungen GmbH
Salzburg, Rakouská republika

Wüstenrot hypote ní banka a.s. nevydala žádné cenné papíry, které oprav ují k uplatn ní práva na vým nu za jiné cenné
papíry nebo na p ednostní úpis jiných cenných papír .

Investice
V roce 2006 investovala Wüstenrot hypote ní banka a.s. k 30.06 do hmotného a nehmotného majetku celkem 2,0 mil. K .

Údaje o hlavních provád ných a budoucích investicích
Pro zbytek roku 2006 plánuje banka nefinan ní investice v objemu zhruba 2,7 mil. K . Nejv tší položkou budou investice do
informa ních technologií, které budou p edstavovat zejména vývoj informa ních systém banky, nákupy hardware a
software a elektronické zpracování dokument .

Údaje o investicích do finan ního majetku
Investice banky do finan ního majetku p edstavují pouze státní dluhopisy. K 30.06.2006 držela banka ve svém portfoliu
státní dluhopis 3,80% / 2009 v nominální hodnot 50 mil. K .

4. P ehled podnikání Emitenta
Wüstenrot hypote ní banka a.s. se profiluje jako specializovaná banka s celostátní p sobností, jejíž hlavní obchodní inností
je poskytování hypote ních úv r a emitování hypote ních zástavních list . Základem nabídky jsou klasické hypote ní úv ry
na bydlení. Hypote ní úv ry je možno kombinovat i s jinými finan ními produkty, a to kapitálovým životním pojišt ním,
stavebním spo ením a p eklenovacím úv rem ze stavebního spo ení. Dopln ním nabídky jsou potom neú elové hypote ní
úv ry. Banka se specializuje na poskytování úv r fyzickým osobám, dalším d ležitým klientem jsou bytová družstva.
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Vybrané finan ní a provozní ukazatele
Charakteristika k 30. 06.

2006

2005

Index 06/05

Po et schválených hypote ních úv r *)

2 431,0

1 460,0

1,67

Objem schválených hypote ních úv r (v mil. K ) *)

2 527,5

1 466,9

1,72

Objem pohledávek za klienty (v mil. K )

1 922,3

1 075,4

1,79

Nominální objem hypote ních zástavních list (v mil. K )

1 300,0

700,0

1,86

Bilan ní suma (v mil. K )

2 054,6

1 370,4

1,50

600,0

600,0

1,00

-5,0

-6,4

0,78

36,04

48,83

0,74

Základní kapitál (v mil. K )
Zisk/ztráta po zdan ní (v mil. K )
Kapitálová p im enost (v %)
*) jedná se o schválené úv ry kumulovan od po átku jejich poskytování bankou

Produkty Wüstenrot hypote ní banky a.s.
Wüstenrot hypote ní banka a.s. poskytuje hypote ní úv ry v souladu se Zákonem o dluhopisech, který definuje hypote ní
úv r jako "úv r, jehož splacení v etn p íslušenství je zajišt no zástavním právem k nemovitosti, i rozestav né. Úv r se
považuje za hypote ní úv r dnem vzniku právních ú ink zástavního práva."

Wüstenrot hypote ní banka a.s. nabízí širokou škálu produkt hypote ního bankovnictví jak pro fyzické, tak právnické
osoby.
Hypotéka Wüstenrot – jedná se o hypote ní úv r poskytovaný od 300 000 K , standardn do 90 % zástavní
hodnoty nemovitostí. Nejkratší doba splatnosti je 5 let, maximální pak 30 let. V p ípad poskytnutí hypotéky nad
70% zástavní hodnoty nemovitosti je maximální splatnost 20 let. Typická pro tento produkt je, jako i pro všechny
ostatní produkty Wüstenrot hypote ní banky, jednotná úroková sazba pro každého, kdo prokáže platební schopnost.
Spo íme s hypotékou – podstata tohoto produktu spo ívá v tom, že klient platí bance jen úroky a odložené splátky
jistiny používá pro platby stavebního spo ení. Po uplynutí doby cyklu stavebního spo ení získá klient dodate né
úspory, které m že využít pro své pot eby nebo k rychlejšímu splacení úv ru.
Jistíme se s hypotékou – obdobný princip jako u produktu Spo íme s hypotékou je využit pro kombinaci
Hypotéky Wüstenrot s kapitálovým životním pojišt ním. Banka umožní klientovi odklad splátek jistiny po celou
dobu trvání hypotéky. Klient hradí bance úroky a zárove platí pojistné pojiš ovn , která úv r zaplatí
z vyplaceného pojistného pln ní. Tento produkt je nabízen pod obchodním názvem Jistíme se s hypotékou. Klient
má možnost získat nejen výhodn jší odpo ty zaplacených úrok od základu dan , ale také odpo ty z titulu
zaplaceného pojišt ní.
Bydlíme s hypotékou – další kombinovaný produkt, který umožní klientovi financovat sv j zám r i s minimem
vlastního kapitálu. Jedná se o kombinaci hypotéky s jakýmkoliv úv rem (i p eklenovacím) od stavební spo itelny.
Úv r od stavební spo itelny vhodn nahrazuje chyb jící vlastní prost edky a umožní klientovi až stoprocentní
financování investi ního zám ru.
100% hypotéka – od konce roku 2005 banka za adila do své nabídky 100% hypotéku, která je ur ena na podporu
mladých lidí do 36 let na po ízení vlastního bydlení. Lze ji využít na koupi nemovitosti i na získání lenských práv
v družstvu. Je poskytována od 300 tisíc korun s maximální splatností na 20 let.
Flexibilní hypotéka – novinka v nabídce banky je "americká hypotéka" poskytovaná pod obchodním názvem
Flexibilní hypotéka. Jedná se o hypote ní úv r, p i n mž žadatel neuvádí ú el použití úv ru. Peníze jsou p evád ny
klientovi na jím stanovený ú et a m že je využít dle svých pot eb. Minimální výše Flexibilní hypotéky je již 150
tisíc korun, maximální výše nesmí p ekro it 60 % zástavní hodnoty nemovitosti zajiš ující úv r. Doba splatnosti je
minimáln 5 let, maximáln 15 let. P i výši úv ru od 150 tisíc korun do 300 tisíc korun je možné zvolit i dobu
splatnosti úv ru nižší než 5 let.
HYPOREVIT – program pro bytová družstva na rekonstrukce a revitalizace panelových dom .
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Podíl jednotlivých produkt Emitenta na celkovém po tu Emitentem schválených hypote ních úv r
(HÚ) k 30.06.2005 a 30.06.2006
Produkt

Celkový po et HÚ
Podíl na celkovém po tu HÚ
v ks
v%
k 30.06.2005
k 30.06.2006
k 30.06.2005
k 30.06.2006
Hypotéka Wüstenrot1
857
1 491
58,70
61,33
Spo íme s hypotékou
268
301
18,36
12,38
Bydlíme s hypotékou
247
406
16,91
16,70
Jistíme se s hypotékou
88
133
6,03
5,48
Flexibilní hypotéka
0
64
0,00
2,63
HYPOREVIT
0
36
0,00
1,48
Celkem
1 460
2 431
100,00
100,00
1
Hypotéka Wüstenrot zahrnuje i 100% hypotéku a hypotéku Variant, která již není v nabídce banky

Celkový po et a objem schválených hypote ních úv r Emitentem (HÚ) k 30.06.2005 a
30.06.2006

HÚ celkem
z toho: koup (d m, byt)
novostavba (d m, byt)
modernizace
ostatní

Po et HÚ
v ks
K 30.06.2005
K 30.06.2006
1 460
2 431
850
1 375
269
416
153
277
188
363

Objem HÚ
v tis. K
K 30.06.2005 K 30.06.2006
1 466 917
2 527 542
757 251
1 292 533
381 556
601 478
166 319
345 278
161 791
288 253

P edm t použití hypote ních úv r Emitenta (HÚ) k 30.06.2005 a 30.06.2006
Ú el HÚ
Koup (d m, byt)
Novostavba (d m, byt)
Modernizace
Zm na stavby
Dostavba
Další bytové pot eby
Refinancování
Vypo ádání spole ného jm ní manžel
Neú elový úv r
Celkem

Použití podle po tu
v%
K 30.06.2005 K 30.06.2005
58,46
56,78
18,50
17,11
10,52
11,39
1,72
1,19
2,20
2,27
2,55
1,93
4,33
4,11
1,72
1,77
0,00
3,45
100,00
100,00

Použití podle objemu
v%
K 30.06.2005 K 30.06.2005
51,62
51,43
26,01
23,80
11,34
13,66
1,46
0,95
1,92
1,83
2,52
1,83
4,23
3,80
0,90
1,04
0,00
1,66
100,00
100,00

P ehled schválených hypote ních úv r (HÚ) Emitenta podle objemu k 30.06.2005 a 30.06.2006

Do 3 mil. K
3 – 5 mil K
5 – 10 mil. K
10 – 25 mil. K
25 – 50 mil. K
50 – 100 mil. K
Nad 100 mil. K
Celkem

Po et HÚ
v ks
K 30.06.2005 K 30.06.2006
1 425
2 358
33
59
2
13
0
1
0
0
0
0
0
0
1 460
2 431
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Objem HÚ
v tis. K
K 30.06.2005 K 30.06.2006
1 340 470
2 209 667
113 147
223 607
13 300
83 268
0
11 000
0
0
0
0
0
0
1 466 917
2 527 542
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Hlavní trhy, distribuce produkt a služeb
Pro prodej produkt z nabídky Wüstenrot hypote ní banky a.s. byl zvolen systém prodeje pomocí externích pracovník z
externí prodejní sít , kte í jsou placeni formou provizí v závislosti na objemu a kvalit bankou schválených úv r . Sí
prodejc ídí organiza n Wüstenrot – stavební spo itelna a.s. a metodicky útvar Prodeje a marketingu spole nosti. Pouze
poradci, kte í získají certifikát Wüstenrot hypote ní banky a.s., mohou nabízet její produkty. Tento certifikát poradci musí
každé 2 roky obhajovat.
Kvalita práce hypote ních poradc je zajiš ována 19 specialisty pracujícími v Informa ních a poradenských centrech (dále
také jen "IPC"). Tato IPC se nacházejí v každém krajském m st a slouží též pro Wüstenrot - stavební spo itelnu a.s. Pro
pot eby hypote ní banky se tato IPC budou postupn rozši ovat a mohou být odpovídajícím zp sobem spoluužívána.
Pro rozší ení nabídky hypote ních a kombinovaných produkt banky se postupn využívají i poradci spolupracujících
zprost edkovatelských firem.
Pokud jde o oce ování nemovitostí, innost, která úzce souvisí jak s hypote ním úv rováním, tak s vydáváním a správou
hypote ních zástavních list , zhruba z 50% je zajiš ováno vlastními zam stnanci, zbytek pak externími, smluvn vázanými
odhadci.

Wüstenrot hypote ní banka a.s. je aktivní pouze v eské republice a na jiných trzích nesout ží.
Hypote ní úv ry v R k 30. ervnu 2006 (v ks a tis. K ):
Datum

Ob ané
Po et HÚ

Podnikatelé
Smluvní
jistina

Po et HÚ

Smluvní
jistina

Municipality
Po et

Smluvní
jistina

Celkem
Po et HÚ

Smluvní
jistina

30.06.2005

160 130

185 725 341

4 790

76 094 116

749

7 448 004

165 669

269 267 461

30.06.2006

219 663

272 382 268

6 444

108 695 040

787

7 837 598

226 894

388 914 906

5. Organiza ní struktura
Popis struktury podnikatelského seskupení
Wüstenrot hypote ní banka a. s. je sou ástí skupiny Wüstenrot, p i emž n mecká spole nost Wüstenrot & Württembergische
AG je mate skou spole ností a v tšinovým akcioná em (vlastní p ímo 90% akcií) Wüstenrot hypote ní banky a.s.
V R vlastní Wüstenrot & Württembergische AG dále podíly ve spole nostech Wüstenrot – stavební spo itela a.s. a
Wüstenrot, životní pojiš ovna, a.s.
Wüstenrot hypote ní banka a.s. jako ovládaná osoba nepodléhá jednotnému ízení a vzhledem k tomu, že výše jmenované
eské spole nosti Wüstenrot nejsou vzájemn majetkov propojeny, netvo í ani koncern ani holding.Wüstenrot hypote ní
banka a.s. neuzav ela žádnou ovládací smlouvu, není závislá na žádném dalším subjektu ve skupin a i v i ídící osob si
zachovává zákonem nezadatelnou míru autonomity.
Skupina Wüstenrot & Württembergische vznikla v roce 1999 spojením spole ností Wüstenrot a Württembergische.
Skupina, jejíž centrála je ve Stuttgartu nabízí ucelenou paletu finan ních produkt .
Ve Spolkové republice N mecko se skupina se zam uje zejména na tyto oblasti:
stavební spo ení (Wüstenrot Bausparkasse)
hypote ní bankovnictví (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank)
investi ní bankovnictví (nap . W & W Asset Management GmbH)
neživotní pojišt ní (nap . Württembergische Versicherung AG)
životní pojišt ní (nap . Württembergische Lebensversicherung AG)
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V sou asné dob využívá služeb skupiny W & W p es 6,5 milionu klient . Bilan ní suma spole nosti Wüstenrot &
Württembergische AG inila k 31.12.2005 EUR 71 miliard a hospodá ský výsledek dosáhl hodnoty EUR 98,3 milionu.
Akcie spole nosti Wüstenrot & Württembergische AG jsou kótovány na burzách ve Frankfurtu a ve Stuttgartu. Ratingová
agentura Standard & Poor’s ud lila spole nosti Wüstenrot & Württembergische AG krátkodobý rating A-3 a dlouhodobý
rating BBB. Další spole nosti ve skupin s ratingem: Württembergische Versicherung AG, Wüstenrot Bank AG
Pfandbriefbank.

Organiza ní schéma holdingu Wüstenrot & Württembergische AG

Skupina Wüstenrot v R
První spole ností ze skupiny Wüstenrot, která za ala p sobit v roce 1992 v R byla Wustenrot – stavební spo itelna a.s.
V sou asné dob tvo í skupinu Wüstenrot v eské republice tyto spole nosti:
- Wüstenrot – stavební spo itelna a.s.
- Wüstenrot, životní pojiš ovna, a.s.
- Wüstenrot service s.r.o.
- Wüstenrot-nemovitosti, s.r.o.
- Wüstenrot hypote ní banka a.s.
- Wüstenrot pojiš ovna, pobo ka pro eskou republiku
Skupina nabízí klient m širokou škálu produkt a služeb z oblastí stavebního spo ení, hypote ního bankovnictví a životního i
neživotního pojišt ní.
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6. Informace o trendech
Od data zve ejn ní pololetní zprávy k 30.06.2006 nedošlo k žádné podstatné negativní zm n vyhlídek Emitenta.
Wüstenrot hypote ní banka a.s. klade hlavní d raz p i své podnikatelské innosti na podporu financování bytových pot eb
klient z ad fyzických osob. Po et schválených hypote ních úv r k 30.06.2006 vzrostl p i srovnání se stejným obdobím
p edchozího roku o 52%. Objem schválených hypote ních úv r k 30.06.2006 vzrostl proti stejnému období p edchozího
roku dokonce o 72%. Emitent o ekává i v druhé polovin roku 2006 udržení, resp. navýšení po tu i objemu schválených
hypote ních úv r , samoz ejm p i dodržení své strategie, tj. zejména minimalizace úv rového a úrokového rizika.

7. Prognózy a odhady zisku
Emitent se rozhodl prognózu nebo odhad zisku do Základního prospektu nezahrnout.

8. Správní, ídící a dozor í orgány
V souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami spole nosti tvo í orgány Emitenta valná hromada, p edstavenstvo a dozor í
rada.
Žádný z len p edstavenstva a len dozor í rady nebyl v minulosti odsouzen pro trestný in majetkové povahy.
Pokud není dále uvedeno jinak, nevykonávali lenové p edstavenstva a dozor í rady k datu vyhotovení tohoto Základního
prospektu jakékoli innosti mimo své innosti pro Emitenta, které by mohly mít význam pro posouzení Emitenta.

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem Emitenta. Do p sobnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon
nebo stanovy Emitenta zahrnují do p sobnosti valné hromady. Valná hromada se koná se nejmén jednou za rok nejpozd ji
do šesti m síc od posledního dne uplynulého ú etního období.

P edstavenstvo
P edstavenstvo je statutárním orgánem, jenž ídí innost Emitenta a jedná jeho jménem, rozhoduje o všech záležitostech
Emitenta, pokud nejsou zákonem nebo stanovami Emitenta vyhrazeny do p sobnosti valné hromady nebo dozor í rady.
P edstavenstvo má t i leny volené valnou hromadou. P edstavenstvo zasedá dle pot eby, nejmén 1krát za m síc. Délka
funk ního období lena p edstavenstva je p t let. Op tovná volba lena p edstavenstva je možná.

Složení p edstavenstva Wüstenrot hypote ní banky
Ing. Jan Vl ek
len p edstavenstva od 1.7.2006
Vzd lání: vysokoškolské ekonomického sm ru
Praxe v oboru: 1994 – 2006 Wüstenrot – stavební spo itelna a.s. Praha – finan ní editel a prokurista
Datum narození: 23.6.1948
Adresa: Praha 2, Máchova 56/20, PS : 120 00
Franz Meisel
len p edstavenstva od 23.12.2003
Vzd lání: Vysokoškolské v oboru podnikového hospodá ství
Praxe v oboru: od 1962 v bankovnictví, do roku 1995 ve Spolkové republice N mecko, od roku 1995 do roku 2001 v eské
republice (Wüstenrot – stavební spo itelna a.s., mj. p edseda p edstavenstva)
Datum narození: 14.10.1937
Adresa: Kotzmannsreuth 42, 95473 Creussen, SRN, bytem v R: Janá kovo náb eží 23, Praha 5, PS : 150 21
Dkfm. Wolfgang Siller
len p edstavenstva od 1.4.2006
Vzd lání: Vysokoškolské v oboru zahrani ního obchodu
Praxe v oboru: 1998 – 2000 Magyarországi Volksbank Rt., Budapeš – generální zplnomocn nec
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1999 – 2005 Ludová Banka, a.s., Bratislava – len p edstavenstva
Datum narození: 31.8.1948
Adresa: Grünwaldgasse 25a, 3430 Tulln, Rakouská republika

Dozor í rada
Dozor í rada dohlíží na výkon p edstavenstva a uskute ování podnikatelské innosti Emitenta. Dozor í rada zabezpe uje a
plní úkoly, které stanovuje zákon a které stanovy zahrnují do p sobnosti dozor í rady. Dozor í rada má t i leny; v p ípad ,
že má Emitent v první den ú etního období, v n mž se koná valná hromada, která volí leny dozor í rady, více než 50
zam stnanc v pracovním pom ru na pracovní dobu p esahující polovinu týdenní pracovní doby podle zákona . 65/1965
Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis , volí jednu t etinu len dozor í rady zam stnanci. Délka funk ního období
lena dozor í rady je p t let. Op tovná volba len dozor í rady je možná. Dozor í rada zasedá alespo ty ikrát do roka.

Složení dozor í rady Wüstenrot hypote ní banky a.s.
Dr. Wolfgang Maile
P edseda dozor í rady od 23.12.2002
Vzd lání: Vysokoškolské
Praxe v oboru: od roku 1979 v bankovnictví
lenství v orgánech jiných spole ností:
len p edstavenstva Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
len správní rady W&W Asset Management AG, Luxemborug
Datum narození: 6.8.1950
Adresa: 73453 Abtsgmünd-Hohenstandt, Dr. Beyerle-Strasse 6, Spolková republika N mecko
Wolfgang Radlegger
Místop edseda dozor í rady od 23.12.2002
Praxe v oboru: 23 let inný v politice (12 let v salcburské zemské vlád ), od roku 1990 inný v bankovnictví ve funkci lena
a p edsedy p edstavenstva
lenství v orgánech jiných spole ností:
místop edseda dozor í rady Wüstenrot – stavební spo itelny a.s., Praha
len dozor í rady Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg
jednatel Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, Salzburg
jednatel Wüstenrot Vermögensbeteiligungs GmbH, Salzburg
p edseda dozor í rady Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg
p edseda dozor í rady Stavebná sporitel a VUB Wüstenrot, a.s., Bratislava
p edseda dozor í rady Wüstenrot stambena štedionica, d.d, Záh eb
místop edseda dozor í rady Fundamenta-Lakáskassza Bausparkasse AG, Budapeš
Datum narození: 6.5.1947
Adresa: 5020 Salzburg, Prinzingerstrasse 10, Rakousko
Matthias Schell
len dozor í rady od 23.12.2002
Vzd lání: Vysokoškolské
Praxe v oboru: od roku 1987 ve skupin Wüstenrot & Württembergische AG vedoucí koncernového odboru da ového a
finan ního
lenství v orgánech jiných spole ností:
len dozor í rady Millenium Entertainment Partners, New York
Datum narození: 21.3.1963
Adresa: 71409 Schwaikheim, Sonnenhang 15/1, Spolková republika N mecko

St et zájm na úrovni správních, ídících a dozor ích orgán :
Emitentovi nejsou známy možné st ety zájm mezi povinnostmi výše uvedených osob k Emitentovi a jejich soukromými
zájmy nebo jinými povinnostmi. Wüstenrot hypote ní banka a.s. má zpracován Etický kodex, který stanoví, jak p i
p ípadném st etu zájm postupovat.
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9. Hlavní akcioná i
Struktura akcioná

Wüstenrot hypote ní banky a.s. je následující:

Jméno / Obchodní firma

Výše podílu v %

Wüstenrot & Württembergische AG

90,00

Stuttgart, SRN
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH

10,00

Salzburg Rakouská republika

Wüstenrot hypote ní banka a.s. nenabyla ani nedrží žádné vlastní akcie.
Žádný z akcioná nemá podle stanov spole nosti možnost ovliv ovat innost Wüstenrot hypote ní banky a. s. jinak než
vahou svých hlas . P ed možným zneužitím postavení jednotlivých akcioná je spole nost chrán na standardními
zákonnými mechanizmy. Wüstenrot hypote ní banka a.s. není stranou ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodu zisku.
Na základ p íslušných ustanovení zákona je ovládající osobou Wüstenrot hypote ní banky a.s. spole nost Wüstenrot &
Württembergische AG, která vlastní v tšinový podíl akcií. Proti zneužití kontroly a ídícího vlivu ovládající osoby jsou
zpracovávány zprávy o vztazích mezi ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou a zprávy mezi propojenými
osobami. Žádná ujednání, která by mohla vést ke zm n kontroly nad Emitentem nejsou známa.

Osoba ovládající a ovládaná
Vztahy mezi osobou ovládající a ovládanou jsou uvedeny ve Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami vypracovanou
Wüstenrot hypote ní bankou a.s. za poslední ú etní období, tj. od 1.1.2005 do 31.12.2005, z níž vyplývá, že ovládanou
osobou je Wüstenrot hypote ní banka a.s. a ovládající osobou Wüstenrot & Württembergische AG.
V níže uvedeném p ehledu jsou uvedeny spole nosti ovládané v p edm tném ú etním období stejnou ovládající osobou, na
kterých tato osoba drží následující podíly, které jsou známy:
Spole nost
3B Boden-Bauten-Beteiligungs-GmbH
Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG
Altmark-Versicherungsmakler GmbH
Baden-Württembergische Kapitalanlagengesellschaft mbH
Beteiligungs-GmbH der Württembergischen
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
Elektra Beteiligungs-AG
Erasmus Groep B.V.
GFW Gesellschaft zur Förderung von Wohneigentum mbH
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH
Hinterbliebenenfürsorge der Deutschen Beamtenbanken
GmbH**
IVB-Institut für Vorsorgeberatung, Risiko- u. Finanzan.
GmbH**
Karlsruher Beamtenversicherung AG**
Karlsruher Hinterbliebenenkasse AG**
Karlsruher Lebensversicherung AG**
Karlsruher Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH**
Karlsruher Rechtsschutzversicherung AG**
Karlsruher Rendite Immobilien GmbH**
Karlsruher Versicherung AG**
KLV BAKO Dienstleistungs-GmbH**
KLV BAKO Vermittlungs-GmbH**
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sídlo

stát

Podíl na kapitálu
p ímý
nep ímý
100,00%
72,01%
100,00%
57,31%
72,01%
50,00%
100,00%
100,00%
97,16%
100,00%
61,79%

Stuttgart
Stuttgart
Stuttgart
Stuttgart
Stuttgart
Düsseldorf
Stuttgart
Rotterdam
Leonberg
Ludwigsburg
Karlsruhe

SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
Nizozemí
SRN
SRN
SRN

Karlsruhe

SRN

68,03%

Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe

SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN

69,27%
56,96%
69,27%
69,27%
69,27%
69,27%
69,27%
62,20%
50,50%

Wüstenrot hypote ní banka a.s.
KLV Verwaltungsgesellschaft mbH**
Mendota Beteiligungs-GmbH
Miethaus und Wohnheim GmbH i.L.
Minneapolis Investment Associates L.P.
Nord- Deutsche AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft
Riesterer GmbH i.L.
Schloßhotel Eyba GmbH & Co. KG**
Schloßhotel Eyba Verwaltungs-GmbH**
Schwarzwaldhotel Rothaus GmbH & Co. KG**
Schwarzwaldhotel Rothaus Verwaltungs-GmbH**
Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG
TÜ 28 Grundbesitz GmbH & Co. KG
W&W Advisory Dublin Ltd.
W&W Asset Management AG, Luxemburg
W&W Asset Management Dublin Ltd.
W&W Asset Management GmbH
W&W Beteiligungsgesellschaft mbH
W&W Finance Dublin Ltd.
W&W Informatik GmbH
W.B.I. Verwaltungsgesellschaft mbH**
Weißensee, BWS. Grundstücksverw. GmbH & Co. KG**
Wohnpark Caputh, WPC. Grundstücksverw. GmbH & Co.
KG**
Wohnpark Potsdam, WPP. Grundstücksverw. GmbH & Co.
KG**
Württembergische France Strasbourg SARL
Württembergische Krankenversicherung AG
Württembergische Lebensversicherung AG
Württembergische Rechtschutz Schaden-Service-GmbH
Württembergische UK Ltd.

Základní prospekt
Karlsruhe
Stuttgart
Leonberg
Atlanta
Hamburg
Stuttgart
Eyba
Eyba
GrafenhausenRothaus
GrafenhausenRothaus
Stuttgart
Stuttgart
Dublin
Luxemburg
Dublin
Stuttgart
Stuttgart
Dublin
Ludwigsburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg

SRN

69,27%

SRN
SRN
Irsko
Luxemburg
Irsko
SRN
SRN
Irsko
SRN
SRN
SRN
SRN

72,01%
72,00%
95,51%
95,32%
95,51%
46,53%

Hamburg

SRN

Straßburg
Stuttgart
Stuttgart
Stuttgart
London

Francie
SRN
SRN
SRN
Velká
Británie
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN
R
R
Chorvatsko
SR
R
R
Polsko

Württembergische Versicherung AG
Württfeuer-Beteiligungs GmbH
Wüstenrot Leonberger Immobilien GmbH
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot GmbH & Co. Grundstücks-KG
Wüstenrot Grundstücksverwertungs-GmbH
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
Wüstenrot hypote ní banka a.s.
Wüstenrot service s.r.o. Prag
Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb
Wüstenrot stavebná sporitel'a a.s., Bratislava
Wüstenrot stavební spo itelna a.s., Prag
Wüstenrot životní pojišt'
ovna a.s., Prag
Wüstenrot ycie TU S.A. w likwidacji
** nep ímý v tšinový podíl od 23.11.2005

Stuttgart
Stuttgart
Leonberg
Ludwigsburg
Ludwigsburg
Ludwigsburg
Ludwigsburg
Ludwigsburg
Prag
Prag
Zagreb
Bratislava
Prag
Prag
Warschau

SRN
SRN
SRN
USA
SRN
SRN
SRN
SRN
SRN

69,27%
100,00%
97,16%
100,00%
100,00%
100,00%
69,12%
69,02%
69,27%

48,98%
100,00%
100,00%
51,00%

48,30%
69,27%
69,27%
70,56%
70,56%
100,00%

100,00%
72,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
32,00%
100,00%
89,96%
100,00%
100,00%
100,00%
90,00%
50,00%
37,50%
40,00%
52,46%
50,00%
50,00%

66,30%
7,20%

Wüstenrot hypote ní banka a.s. má smluvní vztahy s dalšími propojenými osobami, kterými jsou:
-

Wüstenrot – stavební spo itelna a.s.
Wüstenrot, životní pojiš ovna, a.s.
Wüstenrot service s.r.o.

Pen žitá pln ní resp. protipln ní, která byla na základ uzav ených smluv poskytnuta, byla v obvyklé výši a Wüstenrot
hypote ní bance a.s. pln ním smluv nevznikla žádná újma.

10. Finan ní údaje o aktivech a závazcích, finan ní situaci a zisku a ztrátách Emitenta
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Finan ní údaje za poslední dva finan ní roky tj. za roky 2005 a 2004 jsou ve form ú etních záv rek ov ených auditorem
k dispozici na webové stránce Emitenta, kde jsou dostupné i zprávy auditora (viz. ást C. Základního prospektu "Informace
zahrnuté odkazem").
Údaje jsou vypracovávány v souladu s mezinárodními ú etními standardy IFRS (International Financial Reporting
Standards).
Dále jsou uvedeny rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve form srovnávací tabulky k 30.06.2006 a 30.06.2005. Níže uvedené
údaje jsou neauditované.

ROZVAHA
K 30. ERVNU 2006

Rozvahová aktiva celkem
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Státní bezkup. dluhopisy a ostatní CP p ijímané cetr.
bankou k refinancování
a) vydané vládními institucemi
b) ostatní
Pohledávky za bankami
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Pohledávky za klienty
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy, ostatní podíly
Ú asti s podstatným vlivem
Ú asti s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý nehmotný majetek
a) z izovací výdaje
b) goodwill
c) ostatní
Dlouhodobý hmotný majetek
a) pozemky a budovy pro provozní innost
b) ostatní
Ostatní aktiva
Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu
Náklady a p íjmy p íštích období
Rozvahová pasiva celkem
Závazky v i bankám
a) splatné na požádání
b) ostatní
Závazky v i klient m
Závazky z dluhových cenných papír
a) emitované cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papír
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje p íštích období
Rezervy
Pod ízené závazky
Základní kapitál
a) splacený základní kapitál
b) nesplacený základní kapitál
c) vlastní akcie
Emisní ážio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
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30.06.2006
2 054 560
639
50 714

30.06.2005
1 370 360
245
150 504

50 714
0
66 685
66 685
0
1 922 290
0
1 922 290
0
0
0
0
6 515
0
0
6 515
5 761
0
5 761
1 314
0
643

150 504
0
128 670
28 438
100 233
1 075 441
0
1 075 441
0
0
0
0
9 087
0
0
9 087
5 177
0
5 177
542
0
695

30.06.2006
2 054 560
70 008
0
70 008
0
1 374 025
1 374 025
0
9 440
385
0
0
600 000
600 000
0
0
0
0

30.06.2005
1 370 360
0
0
0
0
750 552
750 552
0
5 229
2 435
0
0
600 000
600 000
0
0
0
0
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Rezervní fond na nové ocen ní
Kapitálové fondy
Oce ovací rozdíly
Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta z p edchozích
období
Zisk nebo ztráta za ú etní období

0
5 688
0
0

0
18 551
0
0

-4 986

-6 408

39 242
1 250
37 992
-19 180
-19 110

30.06.2005
23 409
1 226
22 183
-7 554
-7 114

0

0

-71
0
7 214
-4 842
-32
35
-550
-23 489
-13 225
-9 890
-3 211
-123
-10 265
0
-3 700

-441
0
4 868
-3 330
-16
0
-415
-20 430
-12 347
-9 566
-2 679
-102
-8 084
0
-2 939

319

0

-2

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

-4 986

-6 408

0
0
0

0
0
0

0
-4 986

0
-6 408

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. ERVNU 2006
30.06.2006

Výnosy z úrok a podobné výnosy
a) výnosy z úrok z dluhových cenných papír
b) ostatní úrokové výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
a) náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných
papír
b) náklady na úroky z krátkých prodej dluhových
cenných papír
c) ostatní úrokové náklady
Výnosy z akcií a podíl
Výnosy z poplatk a provizí
Náklady na poplatky a provize
istý zisk nebo ztráta z finan ních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
a) náklady na zam stnance
aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojišt ní
ac) ostatní náklady na zam stnance
b) ostatní správní náklady
Rozpušt ní OP a rezerv k hmot. a nehmotnému majetku
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k hmot. a
nehmotnému majetku
Rozpušt ní OP a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy
z d íve od. pohledávek
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a
zárukám
Rozpušt ní opravných položek k ú astem s rozhod. a
podst. vlivem
Ztráty z p ev. ú astí s rozhodujícím a podst. vlivem,
tvorba a použití OP
Rozpušt ní ostatních rezerv pro nepot ebnost
Tvorba a použití ostatních rezerv
Podíly na zisku (ztrát ) ú astí s rozhodujícím nebo
podstatným vlivem
Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné innosti p ed
zdan ním
Mimo ádné výnosy
Mimo ádné náklady
Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo ádných
inností p ed zdan ním
Da z p íjm
Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní
Pohledávky podle klasifikace k 30.06.2006 a 30.06.2005
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hrubý objem pohledávek podle klasifikace
30.06.2006

Jednotliv posuzované pohledávky
Pohledávky za bankami
- standardní
Pohledávky za klienty
- standardní
- sledované
- nestandardní
- pochybné
- ztrátové
Portfoliov posuzované pohledávky

66 685
66 685
1 922 290
1 896 004
10 692
5 597
7 892
2 105
0

30.06.2005
128 670
128 670
1 075 441
1 066 008
2 159
5 920
1 058
296
0

b) opravné položky k pohledávkám
30.06.2006

Jednotliv posuzované pohledávky
Opravné položky k pohledávkám za bankami
Opravné položky k pohledávkám za klienty
Opravné položky k portfoliov posuzovaným
pohledávkám
c)

0
0
0

30.06.2005

0
0
0

souhrnná výše restrukturalizovaných pohledávek
30.06.2006

Souhrnná výše restrukturalizovaných pohledávek

0

30.06.2005

0

d) hodnoty podkladových nástroj a reálné hodnoty derivát
30.06.2006

Deriváty sjednané za ú elem zajiš ování
Deriváty sjednané za ú elem obchodování

0
0

30.06.2005

0
0

Hypote ní zástavní listy
Hypote ní zástavní listy (HZL) jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a pom rný úrokový výnos jsou kryty
pohledávkami z hypote ních úv r nebo jejich ástmi. V následující tabulce je uveden p ehled všech emisí hypote ních
zástavních list , které Wüstenrot hypote ní banka a.s. dosud vydala:

Emise

ISIN

Objem
mil. K

Kupón
úrok % p.a.

HZL 1

CZ0002000359

300

5,00

HZL 2

CZ0002000508

1 000

4,55

Nominále
tis. K

Datum
vydání

Datum
splatnosti

1 000

20. 4. 2004

20. 4. 2009

1 000

11. 5. 2005

11. 5. 2010

Žádný z t chto dluhopis nezanikl z d vodu jeho odkoupení Emitentem.
Emise HZL 1 jsou zaknihované, nekotované cenné papíry a zn jí na doru itele.
Emise HZL 2 jsou zaknihované, kotované cenné papíry a zn jí na doru itele. Jsou obchodovány na oficiálním volném trhu
Burzy cenných papír Praha, a.s. Tato emise byla vydána v rámci dluhopisového programu Wüstenrot hypote ní banky a.s.,
který dne 9.9.2004 schválila Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím .j. 45/N/1081/2004/2. Sou asné schválila i
prospekt vypracovaný pro dluhopisový program.
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Krytí závazk z HZL
Na základ Zákona o dluhopisech a na základ opat ení eské národní banky vede Wüstenrot hypote ní banka a.s. evidenci
krytí závazk z jí vydaných HZL, které jsou v ob hu. Za tímto ú elem p ijala banka vnit ní p edpis, který tuto oblast
upravuje.
Prost ednictvím svého odborného útvaru pr b žn sleduje a analyzuje vývoj cen nemovitostí v eské republice. U stávajících
zástav se provád jí pravidelná p ecen ní v souladu s metodikou banky. P i schvalování úv r se pro stanovení zástavní
hodnoty nemovitostí aplikují koeficienty, které dle typu a umíst ní nemovitosti zohled ují možný pokles tržní ceny
nemovitosti z dlouhodobého hlediska.
V rámci ízení krytí závazk z emitovaných HZL stanovila Wüstenrot hypote ní banka a.s. vnit ní limity, jež jdou nad rámec
zákonných požadavk . Limitovány jsou nap . objemy aktiv ur ených k náhradnímu krytí.
Wüstenrot hypote ní banka a.s. v souladu s opat ením eské národní banky a na základ údaj ze svého informa ního
systému vyhotovuje pr b žn p ehled pohledávek z hypote ních úv r , které slouží ke krytí závazk z HZL. Na základ
t chto dat zpracovává sestavu, ve které eviduje závazky z HZL, ádné krytí HZL a p ehled aktiv pro náhradní krytí. P íslušný
útvar provádí pr b žn kontrolu stavu krytí. Podle výsledk t chto kontrol p ijme banka opat ení sm ující k náprav stavu,
pokud budou nutná.
K 30. ervnu 2006 inily závazky z emitovaných emisí HZL (jistina v etn nab hlého pom rného úrokového výnosu)
1 309 109,72 tis. K a objem ádného krytí k tomuto datu inil 1 630 372,58 tis. K .
P ehled krytí závazk z HZL k 30. ervnu 2006 je uveden v následujících tabulkách.
Po et úv rových smluv na HÚ k ádnému krytí HZL

1 842

Zástavní hodnota zastavených nemovitostí

3 163 494 675,- K

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (jistina)

1 629 593 274,- K

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (p íslušenství)

779 304,- K

ádné krytí celkem

1 630 372 578,- K

Realizované emise hypote ních zástavních list k 30.06.2006 (v tis. K )
ISIN

Datum
emise

Datum
splatnosti

Schválený
objem
emise

Objem
vydaných
HZL

Objem
HZL v
ob hu

Objem
HZL
stažených
z ob hu
v držení
Emitenta

Objem
splacených
a zrušených
HZL

Nab hlý
výnos z
HZL

CZ0002000359

20.4.2004

CZ0002000508

11.5.2005

20.4.2009

300 000

300 000

300 000

0

0

2 916,67

302 916,67

11.5.2010

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0

6 193,05

1 006 193,05

1 300 000

1 300 000

1 300 000

0

0

9 109,72

1 309 109,72

CELKEM

Závazky
z HZL
celkem

Emise ostatních cenných papír
Wüstenrot hypote ní banka a.s. vydala 600 kus kmenových akcií o jmenovité hodnot 1 000 000,- K /ks zn jící na jméno, v
zaknihované podob . Každý p evod akcií vyžaduje p edchozí souhlas valné hromady. Akcie Wüstenrot hypote ní banky a.s.
nejsou registrované na žádném regulovaném trhu v eské republice ani mimo eskou republiku.
Emitent nevydal k datu vyhotovení této zprávy žádné prioritní ani zam stnanecké akcie, ani dluhopisy, se kterými je spojeno
právo požadovat v dob v nich ur ené vydání akcií nebo p edkupní právo na akcie ve jmenovité hodnot v nich ur ené.
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Soudní a rozhod í ízení
Proti Wüstenrot hypote ní bance a.s. není ke dni zpracování tohoto Základního prospektu, ani v p edchozích ú etních
obdobích nebylo vedeno žádné soudní, správní ani rozhod í ízení, které m lo nebo by mohlo mít významný vliv na finan ní
situaci banky nebo skupiny.
Významná zm na finan ní situace Emitenta
Od zve ejn ní ov ené ú etní záv rky za rok kon ící 31.12.2005 nedošlo k žádné významné zm n finan ní situace Emitenta
ani skupiny.

11. Významné smlouvy
Banka nemá uzav eny takové smlouvy, které by mohly vést ke vzniku závazk nebo nároku kteréhokoli lena skupiny, který
by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit závazky k držitel m cenných papír na základ emitovaných cenných papír .

12. Údaje t etích stran a prohlášení znalc a prohlášení o jakémkoli zájmu
Do dokumentu není za azeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec. Informace taktéž nepocházejí od t etí
strany, není li výslovn uvedeno v Základním prospektu jinak.

13. Zve ejn né dokumenty
Plné zn ní povinných auditovaných finan ních výkaz Emitenta v etn p íloh a auditorských výrok k nim jsou na požádání
k nahlédnutí v pracovní dob v sídle Emitenta a na jeho internetových stránkách. Tamtéž jsou též k dispozici výro ní a
pololetní zprávy a tvrtletní informa ní p ehledy. Veškeré další dokumenty a materiály uvád né v Základním prospektu
týkající se Emitenta jsou rovn ž k nahlédnutí v sídle Emitenta. Zde jsou též možné nahlédnout do zakladatelské smlouvy a
stanov Emitenta.
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G. POSTAVENÍ VLASTNÍKA HYPOTE NÍHO ZÁSTAVNÍHO LISTU V KONKURZNÍM
HYPOTE NÍ BANKOVNICTVÍ

ÍZENÍ;

Postavení vlastníka hypote ního zástavního listu v konkurzním ízení
Pohledávky z hypote ních zástavních list mají v p ípad konkurzu na majetek emitenta hypote ních zástavních list
zvýhodn né po adí uspokojení. V p ípad prohlášení konkurzu na hypote ní banku na základ zákona . 328/1991 Sb.,
o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd jších p edpis , se pohledávky z hypote ních zástavních list uspokojují v rozvrhu
v po adí za dosud nesplacenými pohledávkami za podstatou a pracovními nároky, avšak p ed (i) nároky úpadcových
zam stnanc z pracovn právních vztah vzniklé za poslední t i roky p ed prohlášením konkurzu, pokud nešlo o pracovní
nároky, (ii) nároky ú astník z penzijního p ipojišt ní se státním p ísp vkem, (iii) pohledávkami výživného ze zákona a (iv)
všemi ostatními pohledávkami.
Právní úprava hypote ních zástavních list a hypote ních úv r
Obchodní zákoník upravil, s ú inností od 1. 1. 1992, možnost vydávat v eské republice hypote ní zástavní listy. Úprava
hypote ních zástavních list je v sou asné dob obsažena v Zákon o dluhopisech. Zákon o dluhopisech také stanovuje
podrobn jší podmínky hypote ního úv rování.
Podle zákona o dluhopisech jsou hypote ními zástavními listy dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a pom rný výnos jsou
pln kryty pohledávkami z hypote ních úv r nebo ástmi t chto pohledávek (tzv. " ádné krytí") a pop ípad též náhradním
zp sobem podle zákona (tzv. "náhradní krytí"). Název dluhopisu obsahuje ozna ení hypote ní zástavní list.
Hypote ním úv rem je podle zákona o dluhopisech úv r, jehož splacení v etn p íslušenství je zajišt no zástavním právem
k nemovitosti, i rozestav né, která se musí nacházet na území eské republiky, lenského státu Evropské unie nebo jiného
státu, tvo ícího Evropský hospodá ský prostor.
Na zastavené nemovitosti nesmí váznout zástavní právo t etí osoby, které by bylo ve stejném nebo v p ednostním po adí p ed
zástavním právem zajiš ujícím pohledávku z hypote ního úv ru nebo její ást, zahrnutou do krytí závazk z hypote ních
zástavních list v ob hu. Výjimku z toho pravidla p edstavují zástavní práva zajiš ující úv r poskytnutý stavební spo itelnou
nebo úv r poskytnutý na družstevní bytovou výstavbu. Podmínkou je, že stavební spo itelna nebo v itel úv ru na družstevní
bytovou výstavbu s p ednostním po adím svého zástavního práva dali emitentovi hypote ních zástavních list ke z ízení
zástavního práva v dalším po adí p edchozí písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Tyto
podmínky musí být spln ny po celou dobu, po kterou je pohledávka z hypote ního úv ru do krytí zahrnuta. Jestliže
zástavním právem k nemovitosti zajišt ná pohledávka t etí osoby zanikne v d sledku použití hypote ního úv ru k jejímu
splacení, nemovitost se nepovažuje za zatíženou d íve vzniklým zástavním právem nebo omezením p evodu takové
nemovitosti.
Jak je uvedeno výše, souhrn závazk ze všech hypote ních zástavních list v ob hu vydaných jedním emitentem musí být
pln kryt pohledávkami nebo jejich ástmi z hypote ních úv r ( ádné krytí), pop ípad též náhradním zp sobem (náhradní
krytí). Pro ádné krytí souhrnu závazk ze všech hypote ních zástavních list v ob hu mohou být použity pouze pohledávky
z hypote ních úv r nebo jejich ásti nep evyšujících 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajiš ujících tyto
pohledávky. Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent hypote ních zástavních list - hypote ní banka, která
poskytuje hypote ní úv r jako cenu obvyklou s p ihlédnutím k trvalým a dlouhodob udržitelným vlastnostem zastavené
nemovitosti, výnosu dosažitelném t etí osobou p i ádném hospoda ení s ní, práv m a závadám s nemovitostí spojeným
a místním podmínkám trhu s nemovitostmi v etn jeho vliv a p edpokládaného vývoje. Za cenu obvyklou se považuje cena,
která by byla dosažena p i prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti ke dni ocen ní podle jejího stavu a kvality. Do ceny
obvyklé by se p itom nem ly promítnout mimo ádné okolnosti trhu nebo osobní vztahy mezi ú astníky, anebo subjektivní
zhodnocení zájmu jednoho z ú astník . Pokud na n které ze zastavených nemovitostí vázne zástavní právo, kterým je
zajišt n úv r ze stavebního spo ení nebo úv r na družstevní bytovou výstavbu, lze pro ú ely krytí závazk ze všech emisí
hypote ních zástavních list v ob hu zahrnout pohledávku z hypote ního úv ru nebo její ást maximáln ve výši rozdílu
mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a pohledávkou z úv ru poskytnutého stavební spo itelnou nebo z úv ru na
družstevní bytovou výstavbu. Pokud na n které nemovitosti váznou sou asn zástavní práva, kterými jsou zajišt ny úv r ze
stavebního spo ení a úv r na bytovou výstavbu, lze pro ú ely krytí závazk ze všech emisí hypote ních zástavních list
v ob hu zahrnout pohledávku z hypote ního úv ru nebo její ást maximáln ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty
zastavené nemovitosti a sou tem pohledávek z úv ru poskytnutého stavební spo itelnou a z úv ru na družstevní bytovou
výstavbu.
Náhradní krytí závazk z hypote ních zástavních list v ob hu vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše 10 %
jejich jmenovité hodnoty, a to jen hotovostí, vklady u NB, vklady u centrální banky lenského státu Evropské unie nebo
jiného státu tvo ícího Evropský hospodá ský prostor nebo Evropské centrální banky, státními dluhopisy nebo cennými papíry
vydanými NB, státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými lenskými státy Evropské unie nebo jinými státy
tvo ícími Evropský hospodá ský prostor, jejich centrálními bankami a Evropskou centrální bankou a dluhopisy vydanými
finan ními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je eská republika, nebo finan ními
institucemi, s nimiž má eská republika uzav enou mezinárodní smlouvu.
Na základ vydaného hypote ního zástavního listu nevzniká zástavní právo a vlastník hypote ního zástavního listu nemá
postavení zástavního v itele. Majetkové hodnoty sloužící ke krytí závazk z hypote ních zástavních list v ob hu nesmí
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hypote ní banka zastavit ani jinak použít jako zajišt ní a je povinna vést o krytí souhrnu všech závazk z jím vydaných
hypote ních zástavních list v ob hu samostatnou a pr kaznou evidenci. Obsah evidence stanoví NB svým opat ením.
Hypote ní zástavní listy m že vydávat pouze banka, která získala povolení podle zákona . 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále také jen "zákon o bankách"). Emisní podmínky a prospekt hypote ních zástavních list schvaluje
NB.
Hypote ní banka jako zástavní v itel
Hypote ní banka m že realizovat zástavní právo (i) v souladu se zákonem . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , prodejem nemovitosti v soudní dražb nebo (ii) v souladu se zákonem . 26/2000 Sb., o ve ejných
dražbách, ve zn ní pozd jších p edpis , prodejem nemovitosti ve ve ejné dražb nebo (iii) v souladu se zákonem . 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti, ve zn ní pozd jších p edpis (exeku ní ád), prodejem nemovitosti
v exeku ním ízení.
Pohledávky z hypote ních úv r sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypote ních zástavních list požívají zvýšené ochrany.
Tato zvýšená ochrana spo ívá v tom, že v rámci výkonu soudního rozhodnutí prodejem nemovitosti ve ve ejné dražb se
pohledávky z hypote ních úv r nebo jejich ásti, sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypote ních zástavních list
(pohledávka druhé t ídy), uspokojují z výt žku dražby hned po pohledávkách zajišt ných zástavním právem a pohledávkách
zajišt ných zadržovacím právem, jsou-li podle zvláštního právního p edpisu uspokojovány bez ohledu na po adí (pohledávky
první t ídy).
Pokud by se dlužník z hypote ního úv ru dostal do konkurzu, bude mít hypote ní banka postavení odd leného v itele, který
má právo, aby jeho pohledávka byla uspokojena ze zpen žení p edm tu zástavy (nemovitosti), po ode tení náklad
spojených s udržováním, správou a prodejem nemovitosti (výt žek zpen žení) kdykoli v pr b hu konkurzního ízení.
Odd lení v itelé se uspokojují do výše 70 % výt žku zpen žení na n p ipadajícího. Neuspokojenou ást lze uspokojit
v rozvrhu, a to ve t íd , do níž pohledávka podle své povahy pat í.
Regulace hypote ních bank
innost hypote ní banky, jako každé jiné banky, je regulována zákonem o bankách a podléhá dozoru ze strany NB.
K ad rozhodnutí (nap . k uzav ení smlouvy o prodeji podniku nebo jeho ásti, k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky,
k fúzi banky, ke snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhrad ztráty a
k rozhodnutí valné hromady, podle kterého banka nadále nebude vykonávat innost, ke které je t eba licence) je banka
povinna vyžádat si p edchozí souhlas NB.
Dále plní banka v i NB adu informa ních povinností. Nap íklad je povinna informovat NB o zamýšlené zm n stanov
týkající se skute ností, které musí být ve stanovách uvedeny na základ požadavku obchodního zákoníku nebo zákona
o bankách, o návrzích personálních zm n ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích zam stnanc banky, o zám ru
otev ít pobo ku nebo zastoupení v zahrani í, i o zám ru založit právnickou osobu v zahrani í nebo se na ní majetkov
podílet. Banky jsou dále povinny vypracovat a p edkládat informace o svém podnikání v rozsahu a termínech stanovených
NB.
Na základ zákonného zmocn ní vydala NB za ú elem regulace innosti bank adu opat ení týkajících se obez etného
podnikání. Takto jsou upraveny nap . (a) standardy ízení likvidity a tvorba povinných minimálních rezerv, (b) kapitálová
p im enost a úv rová angažovanost nebo (c) klasifikace pohledávek z úv r a tvorby rezerv a opravných položek k t mto
pohledávkám. Na pobo ky zahrani ních bank se uvedená opat ení vztahují v nich uvedeném rozsahu. NB také vydala
opat ení upravující zp sob vedení evidence krytí hypote ních zástavních list , tzv. registru krytí.
NB dohlíží na innost hypote ní banky také z pozice orgánu státního dozoru nad kapitálovým trhem. Z toho d vodu je
každá hypote ní banka, jejíž hypote ní zástavní listy jsou kótované, povinna NB zasílat zprávy o výsledcích svého
hospoda ení a o své finan ní situaci za uplynulý rok nebo pololetí a neprodlen oznamovat mimo jiné zm ny ve své finan ní
situaci.
Zjistí-li NB porušení zákona ze strany hypote ní banky p i vydávání hypote ních zástavních list nebo v souvislosti s ním
nebo porušení podmínek povolení ud leného podle Zákona o dluhopisech, uloží bance opat ení sm ující k odstran ní
zjišt ných nedostatk , nebo m že bance dále (i) pozastavit nejdéle na dobu jednoho roku právo vydat emisi dluhopis nebo
(ii) zakázat vydání emise dluhopis nebo (iii) p ikázat hypote ní bance, aby p ed asn splatila jmenovitou hodnotu vydaných
hypote ních zástavních list nebo emisní kurz v etn pom rného výnosu. Další sankcí ze strany NB m že být pokuta, a to
až do výše 20 milion K .
Porušení povinností hypote ní banky, nad jejichž dodržováním vykonává bankovní dohled NB, je tzv. nedostatek v innosti
banky. P i zjišt ní nedostatku v innosti banky m že NB p ijmout n které opat ení podle zákona o bankách nap . vyžadovat
zjednání nápravy, zm nit licenci banky i uložit pokutu.
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DEVIZOVÁ REGULACE A ZDAN NÍ V ESKÉ REPUBLICE

Budoucím nabyvatel m jakýchkoli Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu se doporu uje, aby se poradili
se svými právními a da ovými poradci o da ových a devizov právních d sledcích koup , prodeje a držení dluhopis a
p ijímání plateb úrok z dluhopis podle da ových a devizových p edpis platných v eské republice a v zemích, jejichž jsou
rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje dluhopis mohou být zdan ny.
Následující stru né shrnutí zda ování dluhopis a devizové regulace v eské republice vychází zejména ze zákona .
586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis (dále také jen "zákon o daních z p íjm ") a zákona .
219/1995 Sb., devizový zákon a souvisejících právních p edpis ú inných k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu,
jakož i z obvyklého výkladu t chto zákon a dalších p edpis uplat ovaného eskými správními ú ady a jinými státními
orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Veškeré informace uvedené níže se mohou
m nit v závislosti na zm nách v p íslušných právních p edpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu t chto
právních p edpis , který m že být po tomto datu uplat ován.
Úrok
Úrok vyplácený vlastník m dluhopis (zahrnující též výnos ve form rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho
nižším emisním kurzem vypláceným p i splatnosti dluhopis ) obecn podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. emitentem
p i úhrad úroku). Sazba této srážkové dan pro osoby, které jsou eskými da ovými rezidenty, a pro stálé provozovny
da ových nerezident umíst né v eské republice, iní 15 %. V p ípad , že úrok plyne fyzické osob , která nemá dluhopisy
zahrnuty v obchodním majetku, anebo osob , která není eským da ovým rezidentem (s výjimkou p ípad , kdy úrok plyne
ve prosp ch v eské republice umíst né stálé provozovny osoby, která není eským da ovým rezidentem), p edstavuje výše
uvedená srážka dan kone né zdan ní úroku v eské republice. V ostatních p ípadech se provedená srážka dan považuje za
zálohu na celkovou da ovou povinnost dan z p íjm p íjemce úroku v daném zda ovacím období. To znamená, že p íjemce
úroku zahrne p ijatý úrok do svého základu dan v hrubé výši (tj. ve výši p ed provedenou srážkou dan ) a sraženou ástku
dan zapo te na svou da ovou povinnost. Za ur itých podmínek m že vlastník dluhopisu požadovat navrácení sražené dan
nebo její ásti, kterou nemohl zapo íst, u p íslušného správce dan jako p eplatek na dani.
Smlouva o zamezení dvojího zdan ní mezi eskou republikou a zemí, jejímž je p íjemce úrok rezidentem, m že zdan ní
úroku v eské republice vylou it nebo snížit sazbu dan . Nárok na uplatn ní dan na základ režimu upraveného smlouvou o
zamezení dvojího zdan ní m že být podmín n prokázáním skute ností dokládajících, že p íslušná smlouva o zamezení
dvojího zdan ní se na p íjemce platby úroku skute n vztahuje.
Ur ité kategorie poplatník (nap . nadace, Garan ní fond obchodník s cennými papíry, atd.) mají za ur itých podmínek
nárok na osvobození úrokových p íjm od dan z p íjm . Podmínkou pro toto osvobození je, že doloží plátci úroku nárok na
toto osvobození v dostate ném p edstihu p ed jeho výplatou.
Podle právních p edpis ú inných do 1.1.2006 nepodléhaly úrokové výnosy z hypote ních zástavních list v eské republice
srážkám ani odvod m daní nebo poplatk jakéhokoliv druhu. Od tohoto data došlo k modifikaci této výjimky v tom smyslu,
že nadále budou od dan z p íjmu osvobozeny pouze úrokové výnosy z hypote ních zástavních list , v jejichž emisních
podmínkách se emitent zavázal použít k ádnému krytí závazk z t chto hypote ních zástavních list pouze pohledávky
(nebo jejich ásti) z hypote ních úv r , které byly poskytnuty výhradn na financování investic do nemovitostí, v etn jejich
po ízení i výstavby, nebo na financování bytových pot eb.
Zisky/ztráty z prodeje
Zisky, respektive ztráty realizované vlastníkem dluhopisu p i prodeji dluhopisu jsou p edm tem zdan ní v eské republice (i)
jsou-li dluhopisy prodávány eským rezidentem anebo eským da ovým nerezidentem prost ednictvím jeho stálé
provozovny umíst né v eské republice, nebo (ii) je-li kupní cena za prodávané dluhopisy hrazena eským rezidentem anebo
eským nerezidentem prost ednictvím jeho stálé provozovny umíst né v eské republice a nestanoví-li p íslušná smlouva
o zamezení dvojího zdan ní mezi eskou republikou a zemí, jejímž rezidentem je osoba prodávající dluhopisy, jinak.
Zisky z prodeje dluhopis , jsou-li p edm tem zdan ní v eské republice, se zahrnují do obecného základu dan pro zdan ní
obecnou sazbou dan z p íjm . Ztráty realizované vlastníkem dluhopis p i jejich prodeji lze zahrnout do základu dan pouze
ke snížení zisk z prodeje jiných cenných papír prodaných v témže zda ovacím období, pop ípad (s týmž omezením)
v následujících t ech zda ovacích obdobích.
Ur ité kategorie poplatník (nap . fyzické osoby, které dluhopisy nemají zahrnuty ve svém obchodním majetku, atd.) mají
zisky z prodeje dluhopis za ur itých podmínek osvobozeny od dan z p íjm .
V p ípad prodeje dluhopis vlastníkem dluhopis , který je eským da ovým nerezidentem a sou asn není da ovým
rezidentem lenského státu Evropské unie nebo dalších stát , které tvo í Evropský hospodá ský prostor, kupujícímu, který je
eským rezidentem, nebo stálé provozovn eského da ového nerezidenta, umíst né v eské republice, je kupující obecn
povinen p i úhrad kupní ceny dluhopis srazit zajišt ní dan z p íjm ve výši 1 % z tohoto p íjmu. Správce dan m že,
avšak nemusí, považovat da ovou povinnost poplatníka uskute n ním srážky podle p edchozí v ty za spln nou. Smlouva
o zamezení dvojího zdan ní mezi eskou republikou a zemí, jejímž je vlastník dluhopis rezidentem, m že zdan ní zisk
z prodeje dluhopis v eské republice vylou it nebo snížit sazbu zajišt ní dan . Nárok na uplatn ní dan na základ režimu
upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdan ní m že být podmín n prokázáním skute ností dokládajících, že p íslušná
smlouva o zamezení dvojího zdan ní se na p íjemce platby skute n vztahuje.
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Devizová regulace
Dluhopisy nejsou zahrani ními cennými papíry ve smyslu devizového zákona. Jejich vydávání a nabývání není v eské
republice p edm tem devizové regulace. V p ípad , kdy p íslušná mezinárodní dohoda o ochran a podpo e investic uzav ená
mezi eskou republikou a zemí, jejímž rezidentem je p íjemce platby, nestanoví jinak, resp. nestanoví výhodn jší zacházení,
mohou cizozemští majitelé dluhopis za spln ní ur itých p edpoklad nakoupit pen žní prost edky v cizí m n za eskou
m nu bez devizových omezení a transferovat tak výnos z dluhopis , ástky zaplacené emitentem v souvislosti s uplatn ním
práva majitel dluhopis na p ed asné odkoupení dluhopis emitentem, p ípadn splacenou jmenovitou hodnotu dluhopis z
eské republiky v cizí m n .
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VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZK VÚ I EMITENTOVI

Informace uvedené v této kapitole jsou p edloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku právní situace a byly
získány z ve ejn p ístupných zdroj . Emitent ani jeho poradci nedávají žádné prohlášení, týkající se p esnosti nebo úplnosti
informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé jakýchkoli Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu by se
nem li bez dalšího spoléhat na informace zde uvedené a doporu uje se jim posoudit se svými právními poradci otázky
vymáhání soukromoprávních závazk v i Emitentovi v každém p íslušném stát .
Emitent neud lil souhlas s p íslušností zahrani ního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem zahájeným na
základ nabytí jakýchkoli Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu ani nejmenoval žádného zástupce pro
ízení v jakémkoli stát . V d sledku toho m že být pro nabyvatele Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu
nemožné podat v zahrani í žalobu nebo zahájit jakékoli ízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahrani ních soud vydání
soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo pln ní soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy dle zahrani ních právních
p edpis .
V p ípadech, kdy eská republika uzav ela s ur itým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, je
zabezpe en výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu s ustanovením dané mezinárodní smlouvy. P i neexistenci
takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích soud uznána a vykonána v eské republice za podmínek stanovených
v zákonu . 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve zn ní pozd jších p edpis . Podle tohoto zákona
nelze rozhodnutí justi ních orgán cizích stát ve v cech uvedených v § 1 výše zmín ného zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním, cizí soudní smíry a cizí notá ské listiny (spole n dále také jen "cizí rozhodnutí") uznat a vykonat,
jestliže (i) rozhodnutá v c spadá do výlu né pravomoci orgán
eské republiky nebo jestliže by ízení nemohlo být
provedeno u žádného orgánu cizího státu, pokud by se ustanovení o p íslušnosti soud eské republiky použila na posouzení
pravomoci cizího orgánu; nebo (ii) o témže právním pom ru bylo orgánem eské republiky vydáno pravomocné rozhodnutí
nebo bylo v eské republice uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu t etího státu; nebo (iii) ú astníku ízení, v i n muž má
být rozhodnutí uznáno, byla postupem cizího orgánu od ata možnost ádn se ú astnit ízení, zejména pokud nebyl ádn
obeslán pro ú ely zahájení ízení; nebo (iv) uznání cizího rozhodnutí by se p í ilo ve ejnému po ádku eské republiky; nebo
(v) není zaru ena vzájemnost uznávání a výkonu rozhodnutí (vzájemnost se nevyžaduje, nesm uje-li cizí rozhodnutí proti
ob anu eské republiky nebo i právnické osob se sídlem v eské republice). Ministerstvo spravedlnosti R m že po
dohod s Ministerstvem zahrani ních v cí R a jinými p íslušnými ministerstvy u init prohlášení o vzájemnosti ze strany
cizího státu. Takové prohlášení je pro soudy eské republiky a jiné státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení
o vzájemnosti není vydáno v i ur ité zemi, neznamená to automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti
v takových p ípadech bude záležet na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgán eské republiky v dané zemi.
V souvislosti se vstupem eské republiky do Evropské unie je v eské republice p ímo aplikovatelné na ízení Rady (ES) .
44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o p íslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v ob anských a obchodních
v cech. Na základ tohoto na ízení jsou soudní rozhodnutí vydaná soudními orgány v lenských státech EU v ob anských
a obchodních v cech vykonatelná v eské republice.
Soudy eské republiky by však meritorn nejednaly o žalob vznesené v eské republice na základ jakéhokoli porušení
ve ejnoprávních p edpis kteréhokoli státu krom
eské republiky ze strany Emitenta, zejména o jakékoli žalob pro
porušení jakéhokoli zahrani ního zákona o cenných papírech.

62

Wüstenrot hypote ní banka a.s.
J.

Základní prospekt

UPISOVÁNÍ A PRODEJ

Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávn n vydávat pr b žn jednotlivé Emise dluhopis , p i emž celková
jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopis vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému
okamžiku p ekro it 6.000.000.000 K . Jednotlivé Emise vydávané v rámci Dluhopisového programu budou nabídnuty
zájemc m v souladu s podmínkami smlouvy o upsání a koupi Dluhopis uzav ené pro p íslušnou Emisi mezi Emitentem
a upisovateli, pokud nebude v Emisním dodatku vztahujícím se k dané Emisi uvedeno jinak.
NB schválila spole né emisní podmínky Dluhopisového programu, které jsou uvedeny v kapitole "Spole né emisní
podmínky Dluhopis " tohoto Základního prospektu, které jsou stejné pro všechny Emise vydávané v rámci tohoto
Dluhopisového programu. Tento Základní prospekt byl schválen NB. Tato schválení, spole n se schváleními jednotlivých
Emisních dodatk vypracovaných Emitentem v souvislosti s každou jednotlivou Emisí a p ípadných dodatk tohoto
Základního prospektu oprav ují Emitenta k nabídce Dluhopis v eské republice v souladu s právními p edpisy platnými
v eské republice k datu provedení p íslušné nabídky. Tato schválení jsou rovn ž, spole n se schváleními p íslušných
Emisních dodatk , jedním z p edpoklad pro p ijetí jakýchkoli Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu
k obchodování na regulovaném trhu v eské republice. Pokud bude v p íslušném Emisním dodatku uvedeno, že Emitent
požádal nebo požádá o p ijetí Dluhopis k obchodování na ur itý segment oficiálního trhu BCPP, pop ípad na jiný oficiální
trh cenných papír , a po spln ní všech zákonných náležitostí budou Dluhopisy na takový regulovaný trh skute n p ijaty,
stanou se kótovanými cennými papíry.
Rozši ování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koup Dluhopis jednotlivých Emisí jsou v n kterých
zemích omezeny zákonem. Pokud není v p íslušném Emisním dodatku výslovn stanoveno jinak, nepožádá Emitent
o schválení nebo uznání tohoto Základního prospektu (v etn p ípadných dodatk ) a p íslušného Emisního dodatku v jiném
stát , p íslušné Dluhopisy nebudou kótovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním i jiným orgánem jakékoli
jurisdikce s výjimkou NB a obdobn nebude umožn na ani jejich nabídka s výjimkou eské republiky (p ípadn dalších
stát , které budou bez dalšího uznávat Základní prospekt schválený NB a Emisní dodatek Dluhopis jako prospekt
oprav ující k ve ejné nabídce Dluhopis v takovém stát ). Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane jsou
odpov dné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopis nebo
držb a rozši ování jakýchkoli materiál vztahujících se k Dluhopis m.
Ve ejná nabídka Dluhopis m že být in na, pouze pokud byl nejpozd ji na po átku ve ejné nabídky uve ejn n prospekt
schválený NB (nebo jiným p íslušným orgánem státu tvo ící Evropský hospodá ský prostor). Ve ejná nabídka Dluhopis
v jiných státech m že být omezena právními p edpisy takových zemích a m že vyžadovat schválení, uznání nebo p eklad
prospektu nebo jeho ásti, nebo jiných dokument k tomu p íslušným orgánem.
Krom výše uvedeného Emitent žádá upisovatele jednotlivých Emisí a nabyvatele Dluhopis , aby dodržovali ustanovení
všech p íslušných právních p edpis v každém stát (v etn eské republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo
p edávat Dluhopisy vydané Emitentem v rámci Dluhopisového programu nebo kde budou distribuovat, zp ístup ovat i jinak
dávat do ob hu tento Základní prospekt v etn jeho p ípadných dodatk , jednotlivé Emisní dodatky nebo jiný nabídkový i
propaga ní materiál i informace s Dluhopisy související, a to ve všech p ípadech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda
tento Základní prospekt nebo jeho dodatky, jednotlivé Emisní dodatky nebo jiný nabídkový i propaga ní materiál i
informace s Dluhopisy související budou zachyceny ve tišt né podob nebo pouze v elektronické i jiné nehmotné podob .
P ed schválením Základního prospektu nebo jeho dodatku, resp. p íslušného Emisního dodatku, ze strany NB a jeho
uve ejn ním, jsou Emitent, upisovatelé jednotlivé Emise a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do
dispozice povinni dodržovat výše uvedená omezení pro ve ejnou nabídku a nabízejí-li Dluhopisy v eské republice, musí tak
init výhradn zp sobem, který není ve ejnou nabídkou. V takovém p ípad by m li informovat osoby, jimž nabídku
Dluhopis iní, o skute nosti, že Základní prospekt nebo jeho dodatek, resp. p íslušný Emisní dodatek, nebyl dosud schválen
NB a uve ejn n a že taková nabídka nesmí být ve ejnou nabídkou, a je-li nabídka in na takovým zp sobem, který se podle
ustanovení ZPKT nepovažuje za ve ejnou nabídku, informovat takové osoby též o souvisejících omezeních.
Jakákoliv p ípadná nabídka Dluhopis vydávaných v rámci Dluhopisového programu, kterou iní Emitent (v etn distribuce
tohoto Základního prospektu v etn jeho p ípadných dodatk a/nebo Emisních dodatk vybraným investor m na d v rné
bázi) v eské republice ješt p ed schválením tohoto Základního prospektu nebo jeho dodatk , resp. p íslušných Emisních
dodatk
NB a jejich uve ejn ním, je in na na základ ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT a taková nabídka tudíž
nevyžaduje p edchozí uve ejn ní prospektu nabízeného cenného papíru. V souladu s tím Emitent upozor uje všechny
p ípadné investory a jiné osoby, že Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu, ohledn kterých bude in na
jakákoliv nabídka p ed schválením a uve ejn ním tohoto Základního prospektu nebo jeho dodatku, resp. p íslušného
Emisního dodatku, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnot p evyšující ástku odpovídající nejmén 50.000 EUR na
jednoho investora. Emitent nebude vázán jakoukoliv objednávkou p ípadného investora k upsání nebo koupi takových
Dluhopis , pokud by emisní cena takto poptávaných Dluhopis inila mén než ekvivalent 50.000 EUR.
U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis vydávaný v rámci Dluhopisového programu, se bude mít za to, že prohlásila
a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je srozum na se všemi p íslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopis
zejména v eské republice, které se na ni a p íslušný zp sob nabídky i prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne
k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna p íslušná omezení, která se na takovou osobu a p íslušný
zp sob nabídky a prodeje vztahují a že (iii) p edtím, než by Dluhopisy m la dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude
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potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopis mohou podléhat v r zných státech zákonným
omezením, která je nutno dodržovat.
Emitent upozor uje potenciální nabyvatele Dluhopis , že pokud není v Emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé Emisi
dluhopis vydaných v rámci Dluhopisového programu ve vztahu k takové Emisi výslovn uvedeno jinak, Dluhopisy nejsou
a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených stát amerických z roku 1933 v platném zn ní
(dále jen "zákon o cenných papírech USA") ani žádnou komisí pro cenné papíry i jiným regula ním orgánem jakéhokoli
státu Spojených stát amerických a v d sledku toho nesm jí být nabízeny, prodávány nebo p edávány na území Spojených
stát amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených stát amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány
v Na ízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základ výjimky z registra ní povinnosti
podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registra ní povinnosti podle zákona
o cenných papírech USA.
Emitent dále upozor uje, že (pokud není v Emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé Emisi výslovn uvedeno jinak)
Dluhopisy nesm jí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Velká
Británie") prost ednictvím rozši ování jakéhokoli materiálu i oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávn ným
k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí ú et, nebo za okolností, které neznamenají
ve ejnou nabídku cenných papír ve smyslu zákona o spole nostech z roku 1985 v platném zn ní. Veškeré právní úkony
týkající se dluhopis provád né ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak
rovn ž musí být provád ny v souladu se zákonem o finan ních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném zn ní.
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K. VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.

Dluhopisový program byl schválen usnesením p edstavenstva Emitenta ze dne 3.3.2004.

2.

Z ízení Dluhopisového programu a vydání jakékoli Emise dluhopis vydávané v rámci Dluhopisového programu se
ídí platnými právními p edpisy, zejména zákonem . 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem . 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve zn ní pozd jších p edpis , zákonem . 256/2004 Sb. o podnikání na
kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis , a p edpisy jednotlivých regulovaných trh cenných papír , na kterých
má být p íslušná Emise dluhopis kótována.

3.

Emisní podmínky uvedené v tomto Základním prospektu, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopis vydávané
v rámci tohoto Dluhopisového programu, byly schváleny rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 9.9.2004, .j.
45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne 10.9.2004.

4.

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím eské národní banky ze dne 2.10.2006 .j. 45/N/12/2006/2, které nabylo
právní moci dne 2.10.2006.

5.

Základní prospekt byl vyhotoven dne 27.9.2006.

6.

Emitent není k datu vyhotovení Základního prospektu ú astníkem žádných soudních, správních ani rozhod ích ízení
na a mimo území eské republiky, které by mohly zásadn negativn ovlivnit jeho finan ní situaci a které by zárove
byly významné v souvislosti s vydáním Dluhopis .

7.

V období od 31.12.2005 do data vypracování tohoto Základního prospektu nedošlo k žádné negativní zm n ve
finan ní situaci Emitenta, která by byla v souvislosti s Dluhopisovým programem nebo jakoukoli Emisí dluhopis
vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu podstatná.

8.

Skute nosti d ležité pro uplatn ní práv vlastník Dluhopis vydávaných v rámci tohoto Dluhopisového programu
budou uve ej ovány zp sobem stanoveným v Emisních podmínkách, p ípadn v p íslušném Emisním dodatku.

9.

Po dobu, po kterou z stane jakákoli ást Dluhopis vydávaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesplacena,
bude Emitent krom periodického uve ej ování výsledk hospoda ení, uve ej ování dalších informací vyžadovaných
obecn závaznými právní p edpisy a p edpisy organizátora regulovaného trhu, na kterém budou p íslušné Dluhopisy
kótovány, na požádání v b žné pracovní dob v ur ené provozovn administrátora zp ístup ovat k nahlédnutí stejnopis
smlouvy s administrátorem a ro ní a pololetní zprávy Emitenta.
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Základní prospekt

ADRESY

EMITENT
Wüstenrot hypote ní banka a. s.
nám stí Kinských 2/602
150 00 Praha 5

HLAVNÍ MANAŽER
eskoslovenská obchodní banka, a. s.
Na P íkop 854/14
115 20 Praha 1

PRÁVNÍ PORADCE HLAVNÍHO MANAŽERA
PROCHÁZKA / RANDL / KUBR
advokátní kancelá
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

AUDITOR EMITENTA
NÖRR STIRFENHOFER LUTZ CZ Consulting s. r. o.
Na P íkop 15, Praha 1
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