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Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon“), a to na základě 
udělení povolení ke vzniku a činnosti Ministerstva financí ČR ze dne 19.12.1994 pod č.j. 324/72.713/97. Podle 
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“), se 
Penzijní fond České spořitelny, a.s. účastnil procesu transformace, který mimo jiné spočívá v přeměně systému 
penzijního připojištění na systém doplňkového penzijního spoření.

Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření bylo Penzijnímu fondu České spořitelny, a.s. uděleno povolení 
k činnosti penzijní společnosti od 1. 1. 2013. Toto datum je rozhodným dnem pro transformaci Penzijního fondu 
České spořitelny, a.s. Pod obchodní firmou Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (dále jen „ČS penzijní 
společnost“) bude provozovat penzijní připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného 
fondu, do kterého budou k 1. 1. 2013 vyčleněna aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním v souladu 
s ustanovením § 182 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění 
z transformovaného fondu se řídí zákonem, sjednaným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění. 
Nároky účastníků zůstávají s výjimkou omezení nároku na převod prostředků k jinému fondu zachovány.

Článek 1 
Úvodní ustanovení

1. Obchodní označení: Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká  
spořitelna – penzijní společnost, a.s. (dále jen „ transformovaný fond“)

2. Penzijní společnost: Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

3. Sídlo: Poláčkova 1976 / 2, 140 21 Praha 4

4. Identifikační číslo:61 67 20 33

5. Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2927.

6. Povolení k  provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu udělila Česká 
národní banka dne 03. 09. 2012. pod č.j. 2012/7679/570; Sp/2012/103/571 s účinností od 01. 01. 2013.

Článek 2 
Rozsah činnosti

ČS penzijní společnost vykonává penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) 
pomocí majetku v transformovaném fondu 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“). 

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

2. Činnost ČS penzijní společnosti a činnost depozitáře podléhají dohledu České národní banky. V oblasti 
poskytování státního příspěvku podléhá ČS penzijní společnost státnímu dozoru Ministerstva financí ČR.



Strana 4/9

Článek 3 
Zaměření a cíle investiční politiky

Zaměřením a cíli investiční politiky se rozumí definice dlouhodobých záměrů v oblasti investování. 

1. Cílem investiční politiky je zabezpečení stabilního a dlouhodobého výnosu z peněžních prostředků 
shromážděných v transformovaném fondu při jejich investování a zajištění krytí nároků na dávky penzijního 
připojištění. Při investování majetku se současně postupuje tak, aby bylo možné z transformovaného fondu 
vyplácet dávky účastníkům v termínech daných zákonem a penzijním plánem. 

2. Peněžní prostředky shromážděné v transformovaném fondu ČS penzijní společností musí být umisťovány 
s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního 
umístění jako celku.

3. ČS penzijní společnost nesmí s majetkem v transformovaném fondu nakládat způsobem, který by byl 
v rozporu se zájmy účastníků. Majetek v transformovaném fondu lze použít výhradně k plnění závazků 
souvisejících s penzijním připojištěním.

4. Investiční záměr transformovaného fondu obsahuje dvě hlavní složky: 

 a. zachování reálné hodnoty aktiv reprezentujících závazky vůči účastníkům penzijního připojištění, 
 b. růst reálné hodnoty těchto aktiv.

Článek 4 
Investování

Investováním se rozumí vymezení investičních instrumentů, investičních limitů a postupů vedoucích k dosažení 
cílů investiční politiky. Investování je v kompetenci představenstva ČS penzijní společnosti.

1. Prostředkem k dosažení cílů podle článku 3 je investice do široce diverzifikovaného portfolia finančních 
instrumentů, které do portfolia přinášejí především kreditní a tržní riziko. Tržní riziko se v portfoliu objevuje 
především v podobě úrokového, akciového a měnového rizika. 

2. Kreditní riziko investic v transformovaném fondu je stanoveno s ohledem na averzi transformovaného 
fondu ke kreditnímu riziku metodou nejhoršího akceptovatelného ratingu, který je určen představenstvem 
ČS penzijní společnosti.

3. Tržní riziko je sledováno a měřeno zejména metodou Value-at-Risk („VaR“). Tato metoda umožňuje 
alokovat jednotlivým třídám aktiv i celému portfoliu tzv. „rozpočtované rizikové náklady“. Informace 
o tržním riziku ČS penzijní společnost pravidelně zveřejňuje spolu s ostatními ekonomickými ukazateli 
ve výroční zprávě transformovaného fondu.

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

Třída aktiv Podíl 
v majetku Typický zástupce

Peněžní trh 10–100 % Peníze na účtech, termínová depozita, pokladniční poukázky, fondy peněžního trhu.
Dluhopisy státní 0–90 % Dluhopisy, dluhopisové fondy, dluhopisové indexy.

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

Alternativní investice 0–5 % Nemovitosti, komodity, komoditní indexy, hedge fondy, fondy hedge fondů, 
investiční certifikáty, dluhové cenné papíry neřídící se ustanovením odstavce 5.

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

Poznámka Každý nakupovaný instrument je pro účely měření tržního rizika rozložen na 
jednotlivé rizikové složky, které musí být v souladu s existujícími limity.
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5. Investice do dluhových cenných papírů jsou omezeny pouze na kvalitní dluhopisy s vysokým ratingem 
(zařazeny renomovanou ratingovou agenturou v investičním stupni).

6. Investiční strategie transformovaného fondu při investování finančních aktiv je vyjádřena tzv. neutrální 
investiční strategií. Neutrální investiční strategie (která určuje alokaci aktiv a je v porovnání s investiční 
politikou krátkodobého charakteru) je stanovována představenstvem ČS penzijní společnosti v závislosti 
na vývoji hospodářského cyklu, cyklu úrokových sazeb a míře averze k tržnímu riziku v transformovaném 
fondu. Neutrální investiční strategie může být měněna v závislosti na očekávaném vývoji finančního trhu.

7. Informace o investiční strategii a jejích výsledcích zveřejňuje ČS penzijní společnost ve výroční zprávě 
transformovaného fondu.

8. Ve všech případech je majetek v transformovaném fondu investován v souladu se zákonnými ustanoveními 
a interními předpisy platnými pro transformovaný fond.

9. Peněžní prostředky v transformovaném fondu mohou být umístěny zejména do: 

 a)  dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo 
centrální banka tohoto státu a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj,

 b)  dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo 
Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jejíž je Česká 
republika členem,

 c) podílových listů otevřených podílových fondů,

 d)  cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu,

 e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě cenných papírů,

 f)  nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících zcela nebo 
převážně k podnikání nebo bydlení. 

10. Peněžní prostředky v transformovaném fondu mohou být uloženy i na vkladových účtech, vkladních 
knížkách a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo 
pobočky zahraniční banky na území České republiky nebo u banky se sídlem na území členských států 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí 
tvořit více než 10 % majetku v transformovaném fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent této 
částky v cizí měně.

11. Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku v transfor-
movaném fondu. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v článku 4 odst. 9 písm. a), b).

12. Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10 % majetku v transformovaném 
fondu.

13. V majetku v transformovaném fondu nesmí být více než 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů 
vydaných jedním emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v článku 4 odst. 9 písm. 
a), b).

14. Nejméně 50 % majetku v transformovaném fondu musí být umístěno nebo uloženo do aktiv znějících na 
měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky vyplývající z penzijního připojištění vůči účastníkům. Nejvíce 70 % 
majetku v transformovaném fondu může být umístěno podle článku 4 odst. 9 písm. c) až f).  Nejvíce 5 % 
majetku v transformovaném fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v článku 4 odst. 9 písm. a) až 
f) a odst. 10.
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15. Při uplatnění nákupních a předkupních práv vyplývajících z cenných papírů a při změnách kurzů cenných 
papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích 
překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle 
předchozích odstavců.

16. ČS penzijní společnost je povinna neprodleně oznámit České národní bance překročení limitů uvedených 
v článku 4 odst. 4, 10, 11, 12, 13.

17. ČS penzijní společnost nesmí ovládat jinou právnickou osobu nebo držet účast na jiné osobě přesahující 
podíl 3 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu této osoby, ledaže se jedná o účast drženou 
na účet obhospodařovaného fondu.

Článek 5 
Zásady hospodaření 

1. ČS penzijní společnost musí s majetkem v transformovaném fondu hospodařit s odbornou péčí a s cílem 
zabezpečit spolehlivý výnos. Transformovaný fond rozděluje účastníkům každoročně zisk vykázaný 
v účetní závěrce. Ziskem vykázaným v účetní závěrce transformovaného fondu se rozumí součet zisku 
za účetní období a nerozděleného zisku z předchozích období snížený o ztrátu za účetní období 
a o neuhrazenou ztrátu za předchozí období.

2. Závazky vyplývající z penzijního připojištění plní ČS penzijní společnost z majetku v transformovaném 
fondu. Pokud majetek v transformovaném fondu nepostačuje ke splnění závazků, splní je ČS penzijní 
společnost z ostatního svého majetku.

3. Jsou-li závazky transformovaného fondu vyšší než majetek v transformovaném fondu, ČS penzijní 
společnost je povinna převést do transformovaného fondu majetek nezbytný k vyrovnání tohoto rozdílu 
nejpozději do třiceti dnů po konci čtvrtletí, ve kterém byla zjištěna tato skutečnost; takto převedený 
majetek tvoří kapitálový fond transformovaného fondu. ČS penzijní společnost při těchto převodech 
dodržuje pravidla o skladbě majetku v transformovaném fondu.

4. Kapitálový fond se přednostně použije na úhradu ztráty za účetní období nebo na úhradu neuhrazené 
ztráty z předchozích účetních období.

5. ČS penzijní společnost nesmí s majetkem v transformovaném fondu nakládat způsobem, který by byl 
v rozporu se zájmy účastníků.

6. S majetkem v transformovaném fondu hospodaří ČS penzijní společnost sama nebo svěřuje 
obhospodařování třetí osobě. 

7. ČS penzijní společnost je povinna koupit cenný papír do transformovaného fondu 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 podmínky stanovené v předchozí větě je 
ČS penzijní společnost povinna prokázat.

8. Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku v transformovaném fondu platí přiměřeně ustanovení 
zvláštního právního předpisu, který stanoví způsob výpočtu hodnot cenných papírů v majetku fondu 
kolektivního investování

9. Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí provést před jejich nákupem a dále nejméně jedenkrát ročně. 
Ocenění se provede podle předpisů platných v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy 
neexistují, provede ocenění soudní znalec nezávislý na ČS penzijní společnosti. Majetek 
v transformovaném fondu může být investován do nemovitých věcí pouze za předpokladu, že výnos z nich 
dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu. 

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

11. Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, sjednává ČS penzijní společnost do majetku 
v transformovaném fondu za předpokladu, že slouží ke snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, 
úrokových měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v portfoliu transformovaného fondu. Pokud lze 
tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je ČS penzijní společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném 
trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, které 
jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým 
a ověřitelným způsobem a ČS penzijní společnost má možnost je kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní 
hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze depozitář ČS penzijní společnosti.

12. ČS 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 transformovaném fondu odděleně 
od předmětu účetnictví svého a ostatních fondů.

13.  ČS penzijní společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro 
transformovaný fond tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky pro transformovaný fond. Roční 
účetní závěrku transformovaného fondu ověřuje auditor.

14. ČS penzijní společnost má nárok na úplatu za provozování penzijního připojištění prostřednictvím 
transformovaného fondu. Výše úplaty činí nejvíce:

 a) 0,8 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu,
 b) 10 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu.

 Takto stanovená úplata se sníží o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem 
kolektivního investování.

15. Aktuální procentuální výše úplaty podle odst. 14 je stanovena představenstvem ČS penzijní společnosti.

16. Průměrná roční hodnota bilanční sumy v transformovaném fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného 
období jako prostý aritmetický průměr hodnot bilančních sum transformovaného fondu za každý den 
příslušného období. Každým dnem příslušného období se rozumí každý den, kdy byla stanovena hodnota 
bilanční sumy transformovaného fondu. Hodnota bilanční sumy transformovaného fondu se stanovuje 
měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci. 

17. Úplata dle odst. 14 písm. a) je ČS penzijní společnosti hrazena z majetku v transformovaném fondu 
zálohovým způsobem každý měsíc. V každém měsíci příslušného účetního období je záloha vypočtena 
jako jedna dvanáctina součinu průměrné hodnoty bilanční sumy a sazby úplaty. Roční vyúčtování záloh 
za úplatu je provedeno a uhrazeno do konce prvního měsíce následujícího účetního období.

18. Z úplaty uvedené v odst. 14 se hradí veškeré náklady, které hradí ČS penzijní společnost v souvislosti 
s provozováním transformovaného fondu třetím osobám, zejména:

 a) úplata za výkon činnosti depozitáře transformovaného fondu a auditora,
 b) poplatky hrazené bance,
 c)  odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní 

spoření,
 d)  poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, 

obchodníkům s cennými papíry,
 e) náklady na propagaci a reklamu.

19. ČS penzijní společnost účtuje poplatky účastníkům transformovaného fondu v souladu s platným 
Sazebníkem společnosti pro transformovaný fond vycházející z platného penzijního plánu a uzavřené 
smlouvy o penzijním připojištění.
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Článek 6 
Obchodní firma a sídlo depozitáře

1. Funkci depozitáře vykonává:  Komerční banka, a.s.

2. Sídlo: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

3. Identifikační číslo:  45 31 70 54 

4. Pro výkon funkce depozitáře transformovaného fondu platí přiměřeně ustanovení zákona o doplňkovém 
penzijním spoření vztahující se k depozitáři účastnického fondu.

5. O výkonu funkce depozitáře se uzavírá depozitářská smlouva na dobu neurčitou podle platného právního 
předpisu. 

6. O změně depozitáře rozhoduje podle stanov valná hromada.

7. Změnu depozitáře musí schválit Česká národní banka, jinak je neplatná.

Článek 7 
Způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem a změnách statutu

1. ČS penzijní společnost je povinna nejdéle do dvou měsíců po skončení pololetí a do čtyř měsíců po 
skončení kalendářního roku zveřejňovat zprávu o hospodaření transformovaného fondu včetně přehledu 
o uložení a umístění prostředků v transformovaném fondu, jejich výši a počtu jeho účastníků. 

2. V sídle ČS penzijní společnosti a na všech kontaktních místech jsou přístupné: 

 a) zprávy o hospodaření a údaje podle článku 7 odst. 1,
 b) statut, penzijní plán a stanovy ČS penzijní společnosti a jejich změny,
 c) seznam členů orgánů ČS penzijní společnosti, 
 d) seznam akcionářů s údaji podle zvláštního právního předpisu platného pro akciové společnosti.

3. Účastníci musí být každoročně ČS penzijní společností písemně informováni o výši všech prostředků, které 
ČS penzijní společnost eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, 
včetně údaje o výši sražené úplaty podle článku 5 odst. 14 a o výši připsaného procenta zhodnocení 
prostředků účastníka v transformovaném fondu. Informaci je ČS penzijní společnost povinna zaslat 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne schůze představenstva, které rozhoduje o rozdělení zisku 
nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, a dále též na žádost účastníka. Za odeslání druhé 
a další informace je ČS penzijní společnost oprávněna požadovat na účastníku úhradu účelně 
vynaložených nákladů. 

4. Roční účetní závěrka transformovaného fondu, ověřená auditorem a výroční zpráva, se nejpozději do 
čtyř měsíců po skončení účetního období zasílají České národní bance a uveřejňují na internetových 
stránkách ČS penzijní společnosti a dále jsou dostupné v sídle ČS penzijní společnosti. ČS penzijní 
společnost do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců účetního období vypracuje, uveřejní na svých 
internetových stránkách a zašle České národní bance v elektronické podobě pololetní zprávu za 
transformovaný fond a zpřístupní ji na místech uvedených v článku 7 odst. 2. ČS penzijní společnost 
poskytuje účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu pololetní nebo výroční zprávy za poslední 
tři účetní období bezplatně elektronicky, nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů.

5. Zprávy o hospodaření se předkládají Ministerstvu financí, České národní bance a depozitáři.

6. O změně statutu transformovaného fondu rozhoduje podle stanov valná hromada.

7. Změny statutu musí být schváleny Českou národní bankou, jinak jsou neplatné.
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8. ČS penzijní společnost zasílá České národní bance údaje o své osobě, finanční situaci a výsledcích svého 
hospodaření, jakož i údaje o finanční situaci a výsledku hospodaření transformovaného fondu a o skladbě 
a struktuře majetku v tomto transformovaném fondu a o skladbě a struktuře jeho závazků.

Článek 8 
Závěrečná ustanovení

1. Dne 25. listopadu 2009 schválila valná hromada změnu statutu související zejména se změnou orgánu 
dohledu a možností investovat do dluhopisů držených do splatnosti. Česká národní banka schválila změnu 
tohoto statutu podle § 9 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., zákona o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem, v platném znění, dne 18. prosince 2009, č.j. 2009/10031/570. Změna statutu nabyla účinnosti 
dne 1. ledna 2010.

2. Dne 4.12.2012 schválila valná hromada změnu statutu související s transformací penzijního fondu na 
penzijní společnost dle § 171 zákona o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění. Změna statutu 
nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

3. Dne 31.3.2014 schválila valná hromada změnu statutu související s úpravou druhů majetkových hodnot 
a limitů pro jejich zastoupení v majetku Transformovaného fondu z pohledu investování. Změna statutu 
nabývá účinnosti dne 31.3.2014.

4. Dne 13.4.2015 schválila valná hromada doplnění statutu o typického zástupce alternativních investic. 
Změna statutu nabývá účinnosti dne 13.4.2015.

5. Dne 25.1.2016 schválila valná hromada doplnění statutu o maximální výši úplat v souladu se zákonem, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Změna 
statutu nabývá účinnosti dne 1.2.2016.

6. Dne 21.9.2020 schválilo představenstvo ČS penzijní společnosti změnu statutu související se změnou 
vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 501/2002 Sb., účinnou pro transformované fondy od 1.1.2021. Změnu 
statutu schválila ČNB a nabývá účinnosti dne 1.1.2021.

V Praze dne 1.2.2023

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Ing. Aleš Poklop Ing. Jakub Krkoška, MBA 
předseda představenstva místopředseda představenstva
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