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Pokyn č. D - 319
kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně

z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)

Referent: Bc. J. Kratochvíl, tel.: 257 044 305 Č.j.: 43/48 552/2008-431
ze dne 27. 5. 2008

Čl. I.
Úvod a vymezení působnosti

Ministerstvo financí vedeno snahou dostatečně spo-
lehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné
a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí
příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skuteč-
nosti, jimiž lze zdůvodnit žádost o prominutí a v jejichž
faktickém naplnění lze spatřovat zákonný důvod tvr-
dosti, pro nějž může dojít k prominutí příslušenství
daně. Současně se vymezují další důvody jejichž 
naplnění příslušný správce daně zohledňuje v rámci
vyřizování žádosti o prominutí příslušenství daně jed-
notlivých daňových subjektů a podle jejich obsahu
a závažnosti, prominutí příslušenství daně zvýší či sníží.
Pokynem se dále vymezují skutečnosti při jejichž exi-
stenci je v zásadě vyloučeno rozhodnout o prominutí
příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Konečně jsou
tímto pokynem vymezeny okruhy příslušenství daní,
u nichž může dojít k prominutí příslušenství daně
z důvodu tvrdosti, pouze v případech zvláštního zřetele
hodných.

Tímto je Ministerstvem financí též vyjádřena snaha
zamezit případným excesivním individuálním rozho-
dováním tak, aby byla i při aplikaci předmětného 
zákonného oprávnění, založeného na kombinaci 
neurčitého zákonného pojmu a správním uvážení 
příslušného správce daně, v maximální možné míře 
šetřena veřejná práva daňových subjektů spočívající 
na zákazu diskriminace, na právu na řádný proces
a konečně na právu na řízení vedeného bez zbytečných
průtahů.

V zájmu požadavku na dostatečně spolehlivě zajiš-
těnou objektivitu a transparentnost, při rozhodo-
vání o žádostech o prominutí se stanovuje povinnost
tato rozhodnutí odůvodňovat, přestože to současná
platná právní úprava výslovně obligatorně nepředepi-
suje.

Tento pokyn upravuje postup Ministerstva financí
a územních finančních orgánů při posuzování důvodů
při rozhodování o prominutí příslušenství daní
z důvodu tvrdosti. 

Čl. II.
Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných

v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů
o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti

V zájmu v Čl. I vyjádřených důvodů, při rozhodování
o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti podle
ustanovení § 55a ZSDP Ministerstvo financí uvádí
systém skutečností a důvodů při tomto rozhodování
posuzovaných:

A. Skutečnosti vylučující vydání rozhodnutí, jímž by
bylo prominuto příslušenství daně z důvodu tvrdosti.

1. Není zcela uhrazena daň, ke které náleží příslušen-
ství daně, o jehož prominutí je rozhodováno; 
• v případě platby, kde bude uplatněn zákonný

postup podle § 59 ZSDP, v důsledku čehož bude
platba použita k úhradě starších daňových nedo-
platků na témže druhu daňových příjmů, nelze
hodnotit tuto podmínku jako splněnou i pokud
daňový dlužník deklaruje tuto platbu jako úhradu
daně, ke které náleží příslušenství daně, o jehož
prominutí je rozhodováno;

• výjimkou z tohoto bodu jsou případy, kdy důvo-
dem vzniku nedoplatku bylo postižení daňového
dlužníka živelní pohromou nebo jinou mimořád-
nou událostí bez jeho zavinění;

• další výjimku představují případy pouze částečně
uhrazené daně v situaci, kdy pro dosud neuhra-
zený zbytek daně je povoleno posečkání či splát-
kování. V takovém případě lze rozhodnout
o případném prominutí příslušenství, které náleží
k již uhrazené části daně.

2. Úhrada daně, ke které náleží příslušenství daně,
o jehož prominutí je rozhodováno, nebyla prove-
dena dobrovolně, ale byla vymožena exekučně.
V případě, že byla exekucí vymožena pouze část
daně, nelze prominout příslušenství, které k této
části náleží. Lze však prominout příslušenství nále-
žející k té části daně, která byla uhrazena dobro-
volně. 

3. Příslušenství, o jehož prominutí je rozhodováno
představuje: pokuta dle ustanovení § 37 ZSDP, 
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exekuční náklady dle § 73a ZSDP, a nebo náhrada
za nesplnění registrační povinnosti dle ustanovení 
§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění pozdějších předpisů. Vyjmenované
typy příslušenství nelze podle tohoto bodu promi-
nout. Výjimku tvoří pouze případy zvláštního zře-
tele hodné, přičemž i v takovýchto případech je
nutné posoudit aplikaci předpisů upravujících tzv.
veřejnou podporu, včetně případného uplatnění
pravidla de minimis.

4. Pokud byla platba dlužné daně provedena ručite-
lem, pak nelze vyhovět případné žádosti daňového
subjektu o prominutí příslušenství.

5. V případech, kdy je proti daňovému dlužníkovi
vedeno trestní řízení o některém z trestných činů
uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c) ZSDP, a� už
na základě oznámení správce daně při plnění ozna-
movací povinnosti dle § 8 odst. 2 zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, nebo z úřední povinnosti
orgánů činných v trestním řízení, pak nelze vyhovět
žádanému prominutí příslušenství tímto daňovým
dlužníkem, které se váže k daňové povinnosti,
ohledně které je trestní řízení vedeno. Shodně se
postupuje i v případech, kdy je pravomocně rozhod-
nuto o takovýchto trestných činech. Pokud bude
trestní řízení odloženo nebo trestní stíhání zasta-
veno, pak se k uvedenému nepřihlíží.

6. Daňový subjekt žádající o prominutí příslušenství
daně je v likvidaci nebo je v úpadku řešeném for-
mou konkursu. Výjimkou jsou případy, kdy jediným
věřitelem daňového subjektu je finanční úřad.

B. Důvody při jejichž naplnění lze usuzovat na napl-
nění zákonného důvodu tvrdosti dle ustanovení 
§ 55a ZSDP

1. Příslušenství daně vzniklo na základě dodateč-
ného vyměření daně po podání dodatečného 
daňového přiznání nebo plyne ze zjištění správ-
ce daně, přičemž k dodatečnému vyměření daně
došlo v důsledku legislativních změn, které nebyly
známy v termínu pro podání řádného daňového 
přiznání.

2. Jedná se o daňového dlužníka, který byl postižen
živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí
v průběhu kalendářního roku, který se váže k platbě
daně, případně v kalendářním roce bezprostředně
předcházejícím a následujícím.

3. Jedná-li se o přechod daňové povinnosti zůstavitele
na dědice za období ode dne úmrtí zůstavitele do
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud
potvrdil nabytí dědictví včetně.

4. Byl-li zpětně přiznán důchod (starobní, invalidní
nebo důchod vyživované osobě), pokud daňový
dlužník následně upravil své daňové přiznání.

5. Příslušenství daně, které se vztahuje k původně při-
znané dani, v případech, kdy dojde k chybnému roz-
dělení základu daně z příjmů fyzických osob na
spolupracující osoby a zaplacení přiznané daně
oběma spolupracujícími osobami ve lhůtě splat-
nosti.

6. Příslušenství daně, které vznikne z nepoužití
nadměrného odpočtu na úhradu nedoplatku
u stejné daně nebo z nepřevedení nadměrného
odpočtu (na základě žádosti DS) v případech, kdy je
zahájeno vytýkací řízení a přeplatek proto vznikne
později, než je splatnost jiné daně.

7. Příslušenství vzniklo na základě převedení vratitel-
ného přeplatku vzniklého v důsledku uplatněného
daňového bonusu (§ 35c zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen: „ZDP“) a uplatnění společného zdanění
manželů (§ 13a ZDP) na osobní účet druhého
z manželů.

8. Původní platba daně je daňovým dlužníkem vyko-
nána omylem na jiný variabilní symbol nebo jiný
účet správce daně, přičemž se současně nejedná
o nejasnou platbu.

9. Jedná se o daňového dlužníka, kterému nepříznivý
zdravotní stav (dočasný nebo trvalý) zabránil plnit
jeho daňové povinnosti (nutno doložit prokazatel-
ným způsobem).

10. Příslušenství daně, které bylo předepsáno za daňový
nedoplatek na dani z převodu nemovitostí v přípa-
dech, kdy daňový subjekt včas uhradil přiznanou
daň vypočtenou ze základu daně stanoveného
z ceny zjištěné na základě ocenění znalcem a daň
byla vyměřena správcem daně odlišně z důvodů
chybného posudku znalce.

11. V případech, kdy jsou sankciovány pozdní platby
zálohové povinnosti a celková daňová povinnost
nevznikne, či je nižší než úhrn případně zaplacených
záloh.

12. Dojde-li u daňového dlužníka, kterému bylo povo-
leno posečkání nebo splátkování dlužné daňové
povinnosti, ke zpoždění s jednou platbou vyplývající
z takovéhoto rozhodnutí, a to maximálně v rozsahu
tří pracovních dnů. Shodně se postupuje i u zpož-
dění úhrady běžné daně.

13. Daňová kontrola vedoucí k dodatečnému vyměření
daně, jejíž příslušenství je dotčeno touto žádostí,
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byla zahájena s časovým odstupem 12 měsíců a více
od původního data splatnosti daně. Tento bod se
použije pouze na penále podle § 63 ZSDP ve znění
účinném do 31. 12. 2006.

14. Jedná se o daňového dlužníka, který se nikoli svým
jednáním ocitl v platební neschopnosti (zejména
druhotná platební neschopnost).

15. Příslušenství daně, které vznikne v souvislosti se
změnou daňové povinnosti v důsledku prodeje věcí
nedodržením časového testu dle ustanovení § 4
ZDP.

16. Příslušenství daně předepsané u subjektů, které
nejsou zřízeny nebo založeny za účelem dosažení
zisku (§ 18 odst. 3 ZDP), které vzniklo z dodatečně
vyměřené DPPO v případech, kdy proti dodatečně
zvýšenému základu daně není možno uplatnit snižu-
jící položku podle § 20 odst. 7 ZDP do výše, defino-
vané v tomto ustanovení.

17. Příslušenství daně převyšuje daň, k níž se váže.

18. Zohlednění existence případných výkladových
nejasností hmotněprávních daňových zákonů.

19. Příslušenství daně, které vznikne v souvislosti se
změnou daňové povinnosti v důsledku uplatnění
odpočtu u dokladů z důvodů chybného vystavování
daňových dokladů od neplátců daně z přidané hod-
noty.

Příslušný správce daně zásadně zohledňuje z výše uve-
dených důvodů, pouze důvody výslovně uplatněné
v žádosti daňového subjektu. 

C. Důvody, které je správce daně oprávněn zohlednit
a zvýšit promíjené příslušenství daně z důvodu tvr-
dosti.

1. Bezdlužnost daňového dlužníka u územních finanč-
ních orgánů a celních orgánů - na všech daňových
platebních povinnostech (vyjma příslušenství daně,
o jejichž prominutí je žádáno), nesmí být ke dni
zpracování žádosti o prominutí příslušenství daně
vykazovány nedoplatky. Za den zpracování žádosti
je považován den předložení návrhu zpracování
bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměst-
nanci správce daně. Pro toto posouzení se pose-
čkaný nebo splátkovaný daňový nedoplatek
nepovažuje za nedoplatek. Nepřihlíží se rovněž
k povinnostem na příslušenství, které nebyly sub-
jektu doposud sděleny.

2. Jediné porušení platební povinnosti daňovým dluž-
níkem v časovém období 1 roku zpětně ode dne
podání žádosti, posuzování této podmínky u jed-

noho územního finančního nebo celního orgánu
a na všech druzích daní (u příslušenství takových,
které byly subjektu sděleny); délka prodlení může
být max.30 dnů (jedná se i o náhradní lhůtu splat-
nosti).

3. Zjištěné důvody vyměření daně nemají charakter
zatajení skutečností daňovým subjektem, ale jedná
se např. o pouhé administrativní pochybení v rámci
vedení účetnictví.

4. Dobrá úroveň spolupráce daňového dlužníka se
správcem daně při plnění nepeněžitých povinností.

D. Důvody které je správce daně oprávněn zohlednit
a snížit promíjené příslušenství daně z důvodu tvrdosti.

1. Příslušenství daně vzniklo na základě vyměření
nebo předepsání daně, které zjistil správce daně
a toto zjištění plyne převážně ze zatajených skuteč-
ností daňovým subjektem. Dále rovněž v případech,
kdy příslušenství daně vzniklo daňovému dlužníkovi
v postavení plátce u daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků a u daně vybí-
rané srážkou podle zvláštní sazby daně na základě
neodvedené sražené daně. Výjimkou z tohoto bodu
v části neodvedené sražené daně jsou případy, kdy
důvodem vzniku nedoplatku bylo postižení dlužníka
mimořádnou událostí bez jeho zavinění, a také pří-
pady, kdy dojde k významné změně ve vlastnické
struktuře daňového subjektu včetně právního
nástupnictví fyzické osoby a nový vlastník po pře-
vzetí firmy nedoplatky neprodleně dobrovolně
uhradil.

2. Daň, ke které náleží příslušenství daně, o jehož pro-
minutí je rozhodováno, byla stanovena na základě
pomůcek z důvodu absence součinnosti daňového
dlužníka.

3. Příslušenství daně vzniklo na základě opožděné
platby daně, k jejímuž řádnému přiznání bylo
podáno daňové přiznání až na základě výzvy správce
daně, popř. přes výzvu správce daně nebylo podáno
vůbec.

4. Existence dluhu daňového dlužníka u územních
finančních orgánů a celních orgánů - na daňové pla-
tební povinnosti (vyjma příslušenství daně o jejichž
prominutí je žádáno) je ke dni zpracování žádosti
o prominutí příslušenství daně vykazován nedopla-
tek. Za den zpracování žádosti je považován den
předložení návrhu zpracování bezprostředně nadří-
zenému vedoucímu zaměstnanci správce daně. Pro
toto posouzení se posečkaný nebo splátkovaný
daňový nedoplatek nepovažuje za nedoplatek. Nep-
řihlíží se rovněž k povinnostem na příslušenství,
které nebyly subjektu sděleny.
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5. Špatná úroveň spolupráce daňového dlužníka se
správcem daně při plnění nepeněžitých povinností,
nedostatečná součinnost, či obstrukce až maření
daňového řízení.

Aplikace bodů A, B, C a D tohoto článku
Dotýká-li se žádost daňového dlužníka více druhů

daní ve smyslu vyhlášky č. 25/1994 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, více zdaňovacích období resp.více titulů
vzniku příslušenství, posuzuje správce daně žádost
samostatně za každou daňovou povinnost - samostatně
za každý druh daně a každé zdaňovací období.

Celková výše případně prominutého příslušenství
daně z důvodu tvrdosti je zjevně limitována celkovou
částkou příslušenství daně, o jehož prominutí je rozho-
dováno. To platí i pro postup při opakovaných žádo-
stech o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti.
Celkové prominutí příslušenství daně tedy nesmí pře-
sáhnout 100 %.

Čl. III.
Náležitosti rozhodnutí - odůvodnění

S ohledem na potřebu odstranit pochybnosti o dosta-
tečně spolehlivě zabezpečené objektivitě a transparent-
nosti při rozhodování o prominutí příslušenství daně

z důvodů odstranění tvrdosti je nutné v písemném
vyhotovení rozhodnutí o prominutí uvádět též odůvod-
nění, přestože to zákonná úprava nestanoví.

Čl. IV.
Přechodné ustanovení

Žádosti o prominutí příslušenství daně, které byly
podány před účinnosti tohoto pokynu o nichž nebylo
dosud rozhodnuto, se posuzují podle tohoto pokynu.

Čl. V.
Účinnost

Účinnost tohoto pokynu nastává dne 1. června 2008.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí ČR
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Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona
o dani z přidané hodnoty

Referent: Mgr. M. Klusáčková, tel.: 257 044 007 Č.j.: 43/79 463/2008-431
ze dne 12. 9. 2008

Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení § 4
odst. 14 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě
daní a poplatků“),

s t a n o v u j e

tímto pro osoby, které jsou členy skupin vymeze-
ných ust. § 5a a registrovaných dle 95a z. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
místní příslušnost finančního úřadu pro správu všech
daní vyjma daně z nemovitostí, dědické, darovací
a z převodu nemovitostí a daní staré daňové soustavy
takto:

místně příslušným je finanční úřad, který je pří-
slušný ke správě daně z přidané hodnoty u skupiny
registrované u správce daně dle § 95a zákona o dani
z přidané hodnoty, a to po dobu členství této osoby 
ve skupině a dále pro období 3 let od ukončení členství
této osoby ve skupině.

Odůvodnění:
Důvodem pro stanovení místní příslušnosti odchylně

od obecných pravidel zakotvených v ust. § 4 odst. 1, 3, 4
zákona o správě daní a poplatků je zvýšení hospodár-
nosti daňového procesu přenesením správy všech daní
vyjma daně z nemovitostí, daně dědické, darovací
a z převodu nemovitostí u členů skupiny vymezené ust.
§ 5a a registrované dle § 95a zákona o dani z přidané
hodnoty na jeden finanční úřad, a to na finanční úřad,
který je příslušný ke správě daně z přidané hodnoty
u skupiny. Takto bude jak správa daně z přidané hod-
noty, tak správa ostatních daní, u kterých se obecně
určuje místní příslušnost dle sídla, popř. bydliště daňo-
vého subjektu (tj. především daně z příjmů) koncen-
trována u jednoho správce daně tak, jak je to obvyklé
v případě daňových subjektů, které nejsou členy skupin

dle zákona o dani z přidané hodnoty, ale jsou samo-
statnými plátci daně z přidané hodnoty. Takto bude sta-
novena místní příslušnost jak pro období členství ve
skupině, tak pro období 3 let od ukončení členství
osoby ve skupině, a to s přihlédnutím ke lhůtě k vymě-
ření (resp. doměření) daně stanovené v § 47 zákona
o správě daní a poplatků. 

Shodná místní příslušnost jak u daně z přidané hod-
noty, tak i u ostatních daní, u kterých se místní pří-
slušnost odvíjí od sídla (popř. bydliště), se jeví jako raci-
onální a hospodárná především z důvodu, že v zásadě
ze shodných účetních a jiných dokladů (popř. dalších
právně relevantních skutečností) vychází jak stanovení
daně z příjmů, tak i daně z přidané hodnoty. Přitom na
základě ust. § 5c odst. 1 zákona o dani z přidané hod-
noty přechází práva a povinnosti vyplývající ze zákona
o dani z přidané hodnoty osobám, které se staly členy
skupiny, na skupinu, a to dnem registrace skupi-
ny (podle § 5c odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty
práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě,
která přistoupila ke skupině, přecházejí na skupinu
dnem přistoupení této osoby). 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvo-

lat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek (§ 48
odst. 2 a § 56a zákona o správě daní a poplatků)

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve
Finančním zpravodaji.

Ing. Jan Knížek, v. r.
Vrchní ředitel
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Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona
o dani z přidané hodnoty

Referent: Mgr. M. Klusáčková, tel.: 257 044 007 Č.j.: 43/76 164/2008-431
ze dne 12. 9. 2008

Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení § 4
odst. 14 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě
daní a poplatků“),

s t a n o v u j e

tímto místní příslušnost finančního úřadu pro sku-
pinu vymezenou ust. § 5a z. č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dani z přidané hodnoty“), která se registruje
dle § 95a zákona o dani z přidané hodnoty, 

j e j ímž  zas tupuj í c ím č lenem j e  banka dle
z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění p.p., pojiš�ovna
dle z. č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, v znění p.p., nebo stavební
spořitelna dle z. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a statní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění p.p, se sídlem v územní působ-
nosti Finančního úřadu pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro
Prahu 4, pro Prahu - Jižní Město, v Praze - Modřa-
nech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro
Prahu 8, pro Prahu 9 nebo pro Prahu 10

a nebo

je j ímž  zas tupuj í c ím č lenem j e  banka dle  
z. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění p.p., pojiš�ovna
dle z. č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, v znění p.p., nebo stavební
spořitelna dle z. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a statní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění p.p, se sídlem v zahraničí, která
má zřízenu organizační složku v územní působnosti
Finančního úřadu pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro
Prahu 4, pro Prahu - Jižní Město, v Praze - Modřa-
nech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro
Prahu 8, pro Prahu 9 nebo pro Prahu 10,

takto:

místně příslušným je Finanční úřad pro Prahu 1.

Odůvodnění:
Důvodem pro stanovení místní příslušnosti odchylně

od obecných pravidel zakotvených v ust. § 4 odst. 1, 3
zákona o správě daní a poplatků, resp. § 93a zákona
o dani z přidané hodnoty je zvýšení hospodárnosti
daňového procesu přenesením správy daně z přidané
hodnoty u skupin vytvořených dle zákona o dani z při-
dané hodnoty, jejichž zastupujícími členy jsou banky,
pojiš�ovny nebo stavební spořitelny se sídlem (resp.
organizační složkou u osob se sídlem v zahraničí)
v územní působnosti finančních úřadů podřízených
Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu, a to tak, že
správu daně z přidané hodnoty u takto vytvořených
skupin bude s ohledem na specifičnost oboru činnosti
těchto daňových subjektů (resp. jejich zastupujících
členů) vykonávat pouze Finanční úřad pro Prahu 1.
Toto rozhodnutí bude mít přitom na daňové subjekty
minimální dopad, nebo� sídlo správce daně, který by
spravoval daň z přidané hodnoty u skupiny dle ust. 
§ 93a zákona o dani z přidané hodnoty (tj. finanční
úřad dle sídla zastupujícího člena) se nachází shodně
jako tímto rozhodnutím stanovený místně příslušný
správce na území hl. m. Prahy. 

Přihláška k registraci skupiny bude za těchto pod-
mínek již podávána na Finančním úřadě pro Prahu 1,
který bude nadále příslušný ke správě daně z přida-
né hodnoty u této skupiny (samozřejmě pokud budou 
stále splněny podmínky uvedené ve výroku tohoto roz-
hodnutí).

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvo-

lat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek (§ 48
odst. 2 a § 56a zákona o správě daní a poplatků)

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve
Finančním zpravodaji.

Ing. Jan Knížek, v. r.
Vrchní ředitel
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České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy ulice 29, tel. 596 120 690.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 2.00000
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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 [2800 2800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


