
STATUT TRANSFORMOVANÉHO FONDU STABILITA 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., 

člena skupiny ČSOB



Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Obchodní fi rma:   ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „penzijní společnost“).

2. Sídlo:    Praha 5, Radlická  333/150, PSČ 150 57.

3. Identifi kační číslo:   618 59 265. 

4. Název fondu:  Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
    ČSOB (dále i „TFS“)

5. Povolení k činnosti Českomoravskému penzijnímu fondu, a.s., který změnil obchodní fi rmu na ČSOB Penzijní 
fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, udělilo Ministerstvo fi nancí pod č.j. 324/59.090/94 dne 21.10.1994.

6.  Povolení k činnosti penzijní společnosti a provozování penzijního připojištění prostřednictvím Transformovaného 
fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB udělila Česká národní banka pod 
č.j. 2012/8508/570, Sp. 2012/ 113/571 dne 5.září 2012 a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.září 2012.

7. Základní kapitál:  300 000 000,- Kč (slovy: třistamilionů korun českých); splaceno 100%. 

Článek 2

Rozsah činnosti

1. Penzijní společnost prostřednictvím TFS provozuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní 
připojištění“) podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle zákona č. 427/2011 Sb., 
o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“).

2. Penzijní společnost shromažďuje peněžní prostředky od účastníků penzijního připojištění (dále jen „účastník“) 
a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, hospodaří s těmito prostředky a vyplácí dávky penzijního připojištění 
podle penzijního plánu.

3. Penzijní společnost vykonává činnost podle odstavce 2 tohoto článku, popř. i další činnost v souladu se 
zákonem, ZDPS a zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

4. Před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí být každý účastník seznámen se statutem TFS a penzijním 
plánem, který je součástí smlouvy.

5. Činnost Penzijní společnosti a činnost depozitáře podléhají dohledu, který vykonává Česká národní banka. 
Činnost penzijní společnosti a činnost depozitáře dále podléhají státnímu dozoru ministerstva fi nancí, v rozsahu 
povinností stanovených penzijní společnosti v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.

Článek 3

Zaměření a cíle investiční politiky Transformovaného fondu Stabilita 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

1.  Cílem investiční politiky TFS je přinášet účastníkům stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos z vložených 
prostředků bez větších výkyvů, při minimalizaci všech rizik, a krytí nároků na dávky. Tohoto cíle bude dosahováno 
investováním do bezpečných vysoce bonitních aktiv přinášejících spolehlivý výnos.
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2. Při investování majetku TFS dbá penzijní společnost na to, aby byla schopna vyplácet účastníkům dávky 
penzijního připojištění podle penzijního plánu. Za tímto účelem penzijní společnost provádí odhady budoucích 
nároků na výplatu dávek.

3. Peněžní prostředky shromážděné v TFS musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena 
bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby fi nančního umístění jako celku.

4. Druhy majetkových hodnot a limity pro jejich zastoupení v majetku TFS jsou určeny takto: 

Třída aktiv Podíl v majetku TFS Typický zástupce

Peněžní trh 0 - 100 %
Peníze na účtech, termínová depozita, pokladniční poukázky, 

fondy peněžního trhu.

Dluhopisy státní 0 – 100 % Dluhopisy, dluhopisové fondy, dluhopisové indexy.

Dluhopisy korporátní 0 – 30 % Dluhopisy, dluhopisové fondy, dluhopisové indexy.

Akciový trh1) 0 – 10 % Akcie, akciové fondy, akciové indexy

Nemovitostní trh2) 0 – 10 % Nemovitosti

Alternativní investice3) 0 – 5 % komodity, komoditní indexy, hedge fondy, fondy hedge fondů

Otevřená měnová pozice 0 – 5 % Investice denominované v měnách zemí OECD nezajištěné do korun.

Pozn. Součet aktiv označených 1), 2), a 3) může tvořit maximálně 10 % majetku TFS

5. Peněžní prostředky shromážděné v TFS mohou být umístěny především:

a) Do dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Evropské unie, který je zároveň členem Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), Japonsko nebo USA nebo centrální banka některého 
z těchto států a dluhopisů, za které převzal záruku některý z  těchto států. Pokud jsou tyto dluhopisy 
denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 
10% majetku TFS.

b) Do dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo 
Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní fi nanční institucí, jejíž je Česká republika 
členem. Pokud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných 
jedním emitentem tvořit více než 10% majetku TFS.

c) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článku, jejichž emitentem je členský stát 
OECD nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát OECD. 

d) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článku, s nimiž se obchoduje na Burze 
cenných papírů Praha. Pokud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných 
jedním emitentem tvořit více než 10% majetku TFS. Pokud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně 
než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 5% majetku TFS.

e) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až d) tohoto článku, přijatých k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu země OECD, který je 
povolen příslušným úřadem členského státu a rating jejichž emitenta je nejhůře BBB (Standard & Poor´s, 
Fitch IBCA, Capital Intelligence), nebo Baa2 (Moody´s). Pokud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, 
nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 10% majetku TFS. Pokud jsou tyto 
dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit 
více než 5% majetku TFS.

f) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až e) tohoto článku,  přijatých k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu země OECD, který je 
povolen příslušným úřadem členského státu a rating jejichž emitenta je nejhůře BBB - (Standard & Poor´s, 
Fitch IBCA, Capital Intelligence), nebo Baa3 (Moody´s). Pokud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, 
nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 5% majetku TFS. Pokud jsou tyto 
dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit 
vice než 3% majetku TFS.

g) Do podílových listů otevřených podílových fondů, jejichž emitent je oprávněn k činnosti v České republice.

h) Do cenných papírů, přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu 
obdobném regulovanému trhu země OECD, který je povolen příslušným úřadem členského státu. 
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i) Movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě cenných papírů.

j) Do nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících zcela nebo 
převážně k podnikání nebo bydlení pouze za předpokladu, že výnos z nemovitosti dosahovaný při řádném 
hospodaření připadá do majetku v TFS.

6. Peněžní prostředky shromážděné  v TFS mohou být uloženy i na vkladových účtech a na vkladech potvrzených 
vkladovým certifi kátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České 
republiky nebo banky se sídlem na území členských států Evropské unie (členů OECD), Japonska nebo USA. 
Výše takto uložených prostředků u jedné banky musí být v souladu se zákonem.

7. Nejvíce 70 % majetku  v TFS může být umístěno podle odst. 4 písm. d) až j) tohoto článku. Nejvíce 5 % majetku 
TFS  může být umístěno jinak, než je uvedeno v odst. 4, 5 tohoto článku.

8. Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku TFS. Toto omezení 
se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článku.

9. Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10% majetku TFS.

10. V majetku TFS nesmí být více než 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním 
emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článku.

11. Nejméně 50 % majetku TFS musí být umístěno nebo uloženo do aktiv znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny 
závazky TFS vůči účastníkům.

12. Penzijní společnost je povinna cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení 
odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče 
prodat. Splnění této podmínky je penzijní společnost povinna prokázat.

13. Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní společnost uzavírat pouze za předpokladu, 
že slouží ke snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, úrokových měr a devizových kurzů aktiv 
nacházejících se v portfoliu TFS. Pokud lze tyto obchody uzavírat na evropském regulovaném trhu, je penzijní 
společnost povinna uzavírat je pouze na evropském regulovaném trhu a dále na  zahraničním trhu obdobném 
regulovanému trhu členských států OECD, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za před-
pokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní společnost má možnost je 
kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze banka, 
která je depozitářem TFS.

14. Při uplatnění nákupních a předkupních práv vyplývajících z cenných papírů a při změnách kurzů cenných 
papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být stanovené podíly překročeny nejdéle na 
dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích odstavců.

15.  Penzijní společnost nesmí nakupovat akcie jiné penzijní společnosti, vydávat dluhopisy, akcie za zvýhodněných 
podmínek pro zaměstnance nebo prioritní akcie a poskytovat půjčky.

16. O zaměření investiční politiky rozhoduje podle stanov představenstvo penzijní společnosti.

17. Penzijní společnost je povinna neprodleně oznámit České národní bance překročení limitů uvedených 
v odst. 4 až 10   tohoto článku.

18. Základním cílem správy portfolia je vytvářet pravidelný příjem plynoucí z investování aktiv portfolia. Při řízení 
investic bude usilováno o přiměřenou ochranu majetku v TFS před rizikem a při výběru jednotlivých investic 
bude zvažován především poměr předpokládaného rizika a celkového výnosu.

19. Hlavní investiční rizika a jejich eliminace/rizikový profi l TFS

a) Úrokové riziko

 Úrokové riziko spočívá v možnosti poklesu tržních cen aktiv, který je vyvolán zvýšením   úrokových sazeb. 
Takovýto pokles cen je závislý na několika faktorech, zejména však na době do splatnosti jednotlivých aktiv. 
Cena aktiv s delší dobou do splatnosti je obecně více citlivá na změny úrokových sazeb než ceny aktiv 
s kratší dobou do splatnosti. Úrokové riziko portfolia je omezeno především časovým rozložením investic.
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b) Kreditní riziko

 Kreditní riziko představuje takovou možnost, že držené aktivum nebude poskytovat včasné výplaty úroků 
a jistiny. Kreditní riziko portfolia závisí na kvalitě jednotlivých investic. Vzhledem k vyššímu riziku nabízejí 
obecně aktiva nižší kvality vyšší úrok. Kreditní riziko aktiv v TFS je omezeno výše uvedenými požadavky 
stupňů kreditní kvality, teritoriálním rozložením investic a limity pro maximální angažovanost vůči jednomu 
emitentovi.

c) Riziko investic na akciovém trhu

 Investicemi na akciovém trhu investor podstupuje riziko poklesu ceny nakoupených akciových titulů. Celkové 
riziko je sníženo jednak požadavky na diverzifi kaci portfolia, jednak poměrně malou vahou akciové části 
portfolia. Riziko bude také aktivně snižováno investicemi do kvalitních a likvidních akciových titulů.

d) Likvidní riziko

 Likvidní riziko představuje nebezpečí, že penzijní společnost nedostojí svým krátkodobým závazkům. Toto 
riziko je snižováno především časovým rozložením investic, držbou likvidní rezervy a kvalitou takto držených 
krátkodobých instrumentů.

Článek 4

Zásady hospodaření s majetkem v Transformovaném fondu Stabilita 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

1. Penzijní společnost musí s majetkem hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos.

2. S majetkem hospodaří penzijní společnost sama nebo svěřuje obhospodařování svého majetku třetím osobám 
ve smyslu § 31 odst. 5 zákona, ve spojení s § 78 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném 
znění.

3. Osobou pověřenou obhospodařováním majetku TFS je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 
(dále jen „Obhospodařovatel“), IČ 256 77 888, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150. Předmětem podnikání 
Obhospodařovatele je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, v platném znění (dále jen „zákon o kolektivním investování”) a činnosti uvedené v ustanovení 
§ 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou.

4. Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku TFS platí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 194/2011 Sb., 
České národní banky o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Toto ocenění se 
provádí alespoň jednou ke konci každého kalendářního měsíce.

5. Ocenění nemovitostí a movitých věcí v majetku TFS musí penzijní společnost provést před jejich nákupem nebo 
prodejem. Další ocenění provede penzijní společnost jedenkrát ročně a to vždy k 31. prosinci příslušného roku. 
Ocenění se provede podle předpisů platných v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy neexistují, 
provede ocenění soudní znalec nezávislý na penzijní společnosti.

6. Penzijní společnost je povinna průběžně evidovat stav příspěvků zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníků 
TFS v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu daně 
z příjmů účastníkem, který je poplatníkem daně, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky 
zaplacené ve prospěch účastníka. Dále je penzijní společnost povinna odděleně evidovat stav státních příspěvků 
jednotlivých účastníků a podílů  na výnosech hospodaření TFS.

7. V případě, kdy TFS není způsobilý krýt nároky na dávky penzijního připojištění, je povinen přijmout opatření 
k nápravě a neprodleně o tom informovat ČNB.

8. TFS nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by byl v rozporu se zájmy účastníků.
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Článek 5

Úplata penzijní společnosti, Rozdělení zisku

1. Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku TFS. Výše úplaty činí nejvíce:

a) 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v TFS (průměrná roční hodnota bilanční sumy v TFS se 
stanoví k 31.12. jako prostý aritmetický průměr hodnot  bilančních sum TFS za každý den příslušného 
období) a

b) 15 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce TFS.

2. Zbylá část zisku vykázaného v účetní závěrce TFS se použije ve prospěch účastníků TFS a osob, jejichž 
penzijní připojištění provozované prostřednictvím TFS zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. Podíly na 
zisku ve prospěch jednotlivých účastníků se rozdělují podle zásad stanovených v penzijním plánu. O rozdělení 
zisku TFS rozhoduje valná hromada penzijní společnosti. 

3. Pokud hospodaření TFS skončí ztrátou, použije se k jejímu krytí   kapitálový fond TFS. Nestačí-li tento zdroj, 
musí být ztráta kryta převodem majetku penzijní společnosti do kapitálového fondu TFS. Obdobně (převodem 
majetku penzijní společnosti do kapitálového fondu TFS) se postupuje v případě, kdy závazky TFS jsou vyšší 
než majetek v TFS. Penzijní společnost při těchto převodech dodržuje pravidla o skladbě majetku TFS.

4. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s provozováním penzijního 
připojištění prostřednictvím TFS třetím osobám, zejména

a) úplata za výkon činnosti depozitáře TFS a auditora,

b) poplatky hrazené bance,

c) poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, 
obchodníkům s cennými papíry a 

d) náklady na propagaci a reklamu.

5. Úplata za provozování penzijního připojištění prostřednictvím  TFS je splatná v měsíčních splátkách a je 
příjmem penzijní společnosti.

Článek 6

Informace o depozitáři Transformovaného fondu Stabilita 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

1. Depozitář:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2. Sídlo:     Želetavská 1525/1, Praha 4, Michle, PSČ 140 92.

3. Identifi kační číslo:   649 48 242.

4. Zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608.

5. O výkonu funkce depozitáře se uzavírá depozitářská smlouva na dobu neurčitou podle ZDPS a příslušného 
prováděcího předpisu.

6. O změně depozitáře rozhoduje podle stanov představenstvo.

7. Změna depozitáře podléhá předchozímu souhlasu České národní banky.
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Článek 7

Zveřejňování zpráv, změny statutu Transformovaného fondu Stabilita 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

1. Penzijní společnost  do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní na svých internetových 
stránkách a zašle České národní bance v elektronické podobě svou pololetní zprávu a pololetní zprávu za 
TFS. Penzijní společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zašle České národní bance 
svou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, a výroční zprávu za TFS a uveřejní je na svých 
internetových stránkách. Penzijní společnost zveřejňuje zprávy o  počtu účastníků v TFS, přehledy o umístění 
prostředků v TFS, jejich uložení a jejich výši.  

2. V sídle penzijní společnosti jsou veřejně přístupné:

a) výroční a pololetní zprávy podle odst. 1 tohoto článku za poslední 3 účetní období; penzijní společnost 
poskytne účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu zprávy uvedené v předchozí větě za poslední 
3 účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů,

b) statut TFS, penzijní plán, stanovy penzijní společnosti a jejich změny,

c) seznam členů představenstva a dozorčí rady,

d) seznam akcionářů a údaje podle § 156 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

3. Penzijní společnost musí  každoročně písemně informovat účastníky o výši všech prostředků, které  eviduje ve 
prospěch jejich nároků z penzijního připojištění v TFS a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného 
procenta zhodnocení prostředků účastníka. Informaci je penzijní společnost povinna zaslat nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na žádost účastníka. 
Za odeslání druhé a další informace je penzijní společnost oprávněna požadovat na účastníku úhradu účelně 
vynaložených nákladů. Součástí této písemné informace je i zpráva o hospodaření TFS. Při zániku penzijního 
připojištění výpovědí nebo dohodou je penzijní společnost povinna zaslat tuto informaci účastníkům do jednoho 
měsíce ode dne zániku penzijního připojištění.

4. O změně statutu TFS rozhoduje podle stanov  představenstvo, po předchozím projednání v dozorčí radě. 

5. Změna statutu TFS vyžaduje předchozí schválení Českou národní bankou, jinak je tato změna neplatná.

6. Penzijní společnost je povinna bez zbytečného odkladu uveřejnit na svých internetových stránkách schválený 
statut TFS a každou jeho změnu. Penzijní společnost uveřejňuje zákonem vyžadované informace na internetových 
stránkách www.csob-penze.cz.

Článek 8 

Účetnictví Transformovaného fondu Stabilita 
ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

1. TFS účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a postupy účtování pro banky 
a některé fi nanční instituce.

2. Penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech 
a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v TFS odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních 
fondů

3. Penzijní společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro TFS tak, aby jí to umožnilo 
sestavení účetní závěrky pro TFS.
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4. Majetek a jiná aktiva a závazky a jiná pasiva v TFS se oceňují podle zákona, a neobsahuje-li zákon odpovídající 
pravidla, potom podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví.

5. Roční účetní závěrka TFS musí být ověřena auditorem a zveřejněna ve lhůtě stanovené dle § 57 ZDPS 
účastnickému fondu.

6. Pro účely konsolidace se nezohledňují aktiva ani pasiva evidovaná v účetnictví TFS.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

1. Česká národní banka schválila tento statut TFS v rámci rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti 
a provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle § 176 ZDPS dne 
5. září 2012, pod č.j.: Sp/2012/113/571.

2. Návrh statutu TFS schválil jediný akcionář penzijní společnosti při výkonu působnosti valné hromady dne 
9. července 2014.

3. Změna Statutu byla schválena rozhodnutím České národní banky dne 1. srpna 2014 pod č.j. 2014/023295/CNB/570, 
sp.zn. S-Sp-2014/00310/CNB/571, které nabylo právní moci dne 4. srpna 2014.

V Praze dne 24. července 2014

Marcela Suchánková, v. r.    Ing. Miloš Malec, v. r.
předsedkyně představenstva    místopředseda představenstva
ČSOB Penzijní společnosti, a. s.,   ČSOB Penzijní společnosti, a. s., 
člena skupiny ČSOB     člena skupiny ČSOB

8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


