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Pokyn č. D-338
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 
(Sbírka zákonů č. 67/1996)

Ministerstvo financí České republiky v návaz-
nosti na informace obdržené z Ministerstva financí 
Indonéské republiky sděluje, že v závěru roku 2009 
vydalo Ministerstvo financí Indonésie nové předpisy, 
které nabyly účinnosti od 1. ledna 2010, týkající se 
uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění.

Jedná se o nařízení generálního ředitele daní 
č. PER-61/PJ/2009 ze dne 5.11.2009 ohledně postupů 
pro implementaci smluv o zamezení dvojího zdanění, 
nařízení č. PER-62/PJ/2009 ze dne 5. 11. 2009, které se 
zabývá prevencí nesprávného používání těchto smluv 
a oběžník č. SE-114/PJ/2009 ze dne 15. 12. 2009 (prová-
děcí vyhláška k uvedeným nařízením).

V této souvislosti zavedla indonéská daňová správa 
nové daňové formuláře, které slouží daňovým nerezi-
dentům Indonésie jako žádost o automatické uplatnění 
daňových výhod plynoucích z uzavřených smluv o za-
mezení dvojího zdanění. Tyto nové formuláře se před-
kládají indonéskému plátci příjmu a mohou je používat 
rezidenti všech států, s nimiž má Indonésie uzavřenu 
bilaterální daňovou smlouvu.

Jedná se o následující formuláře:

Form-DTG 1: Potvrzení o daňovém domicilu. 
Formulář předkládají fyzické či právnické osoby, které 
žádají o uplatnění daňových výhod, pokud jde o případy 
jiné než ty, jež jsou uvedeny u formuláře DTG 2.

Form-DTG 2: Potvrzení o daňovém domicilu. 
Formulář předkládají vždy bankovní instituce nebo 
osoby, které žádají o uplatnění daňových výhod, pokud 
jde o příjmy, jiné než úroky a dividendy, pobírané 

prostřednictvím správce cenných papírů ze zcizení 
dluhopisů, obligací nebo cenných papírů, které jsou 
obchodovány nebo registrovány na indonéském kapi-
tálovém trhu.

Příslušný formulář musí být řádně vyplněn, pode-
psán žadatelem a opatřen potvrzením českého místně 
příslušného správce daně. Indonéskému plátci příjmu 
musí být předložen ve lhůtě stanovené k podání perio-
dického daňového přiznání za příslušné daňové období. 
Automatické uplatnění výhod se uskuteční samozřejmě 
jen za situace, kdy se nejedná o případ „treaty shop-
ping“ či jiného zneužití existence smlouvy.

 Žadatel, který neuspěl se žádostí o automatické 
získání daňových výhod dle příslušné smlouvy o zame-
zení dvojího zdanění u zdroje, může podat žádost o re-
fundaci generálnímu řediteli daní Ministerstva financí 
Indonésie, a to v souladu s odst. 2 článku 17 zákona č. 6 
z roku 1983, ve znění zákona č. 16 z roku 2009.

Zmíněné formuláře a bližší instrukce jsou k dispo-
zici na oficiálních internetových stránkách indonéského 
ministerstva financí: www.pajak.go.id.

Tímto sdělením se částečně mění předchozí pokyn 
č. D-197 k uplatňování smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění s Indonésií, publikovaný ve Finančním zpravo-
daji č. 4–5/1999.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398 Č.j.: 15/16 150/2010-153
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Sdělení k Pokynu č. D-288
k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí sděluje, že v souvislosti se 
schválením zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění 
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
je nutné přijaté změny ve vymezení pojmů promítnout 
i do Pokynu č. D-288, který byl uveřejněn ve Finančním 
zpravodaji č. 10/1/2005. 

Na základě výše uvedeného se článek 2. Pokynu 
č. D – 288 nahrazuje tímto zněním:

„2. Vymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona 
Základní vymezení pojmů výzkum a vývoj nava-

zuje na ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až c) zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
zákona č. 110/2009 Sb. Výzkumem se rozumí základní 
výzkum nebo aplikovaný výzkum a vývojem se rozumí 
experimentální vývoj, přičemž

a) základní výzkum je teoretická nebo experimentální 
práce prováděná zejména za účelem získání nových 
vědomostí o základních principech jevů nebo pozo-
rovatelných skutečností, která není primárně zamě-
řena na uplatnění nebo využití v praxi;

b) aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální 
práce zaměřená na získání nových poznatků a do-
vedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokona-
lených výrobků, postupů nebo služeb;

c) experimentální vývoj je získávání, spojování, formo-
vání a používání stávajících vědeckých, technolo-
gických, obchodních a jiných příslušných poznatků 
a dovedností pro návrh nových nebo podstatně 
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje 
od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost oce-
nitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo 
technické nejistoty. Pro jejich posouzení se použijí tato 
doplňující (pomocná) kritéria: 

– stanovené cíle projektu (jejich dosažitelnost a vy-
hodnotitelnost po ukončení projektu)

– prvek novosti nebo novátorství (v rámci možných 
informací, které může mít poplatník k dispozici 
v dané době)

– hledání předtím neodhalených jevů, struktur nebo 
vztahů

– aplikace poznatků nebo techniky novým způsobem
– výsledkem má být nové, hlubší chápání jevů, vztahů, 

principů s významem širším než pro jednoho 
poplatníka

– očekávaný přínos, t.j. patent, licence, chráněný vzor 
apod.

– kvalifikace pracovníků zařazených do projektu
– používané metody
– souvislost s větším celkem (např. s programem, 

s činností podniku)
– míra obecnosti předpokládaných výsledků
– souvislost projektu s jinou vědeckotechnickou 

činností.

Poplatník není povinen splnit zároveň všechna z uve-
dených doplňujících kritérií pro to, aby jeho aktivity 
bylo možno označit za výzkum a vývoj.

Přítomnost ocenitelného prvku novosti a požadavek 
na vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty jsou 
u projektu výzkumu a vývoje zachovány i v případě, že 
cíl projektu nebo jeho část je již známa jiným subjek-
tům a daňový subjekt řešící projekt výzkumu a vývoje 
prokáže, že je pro něj věcně či ekonomicky nedostupný 
nebo nepoužitelný z jiného věcného či ekonomického 
důvodu nebo v době řešení projektu neměl o jeho exis-
tenci informace.“.

Dále se v článku 8. Pokynu č. D-288 slova „např. 
podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje“ nahrazují 
slovy „např. podle zákona o podpoře výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací“.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15

Referent: Ing. D. Martincová, tel.: 257 043 355 Č.j.: 15/32 213/2010
ze dne 1. 4. 2010
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Pokyn č. D-341
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 
(Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplat-
nění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 
s Kyprem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou 
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabrá-
nění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, včetně 
Protokolu k ní, byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 
2009 a vstoupila v platnost dne 26. listopadu 2009. 

Podle článku 26 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na 
příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2010 
nebo později;

b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý 
daňový rok začínající 1. ledna 2010 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu 
mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení 
daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém 
smluvním státě (např. články 10, 11 a 12). 

Pro uplatnění těchto nároků musí oprávnění čeští 
daňoví rezidenti (právnické i fyzické osoby), žádající 
o snížení nebo refundaci kyperské daně, předložit pří-
slušným kyperským úřadům žádost na předepsaném 
formuláři I.R.156A/2010. Příslušný formulář musí být 
řádně vyplněn, podepsán žadatelem a opatřen potvr-
zením českého místně příslušného správce daně o da-

ňovém rezidentství žadatele. Formulář je vyhotoven 
v anglickém jazyce a zasílá se na adresu:

Director of Inland Revenue Department
Ministry of Finance
1472 Nicosia
CYPRUS

Pokud je žádáno o refundaci daně, je třeba přiložit 
originál potvrzení o zaplacení daně.

Bližší informace by měly být k dispozici na oficiál-
ních internetových stránkách kyperského ministerstva 
financí: http:/www.mof.gov.cy/ird.

Článek 3

Dnem, kterým se začala provádět tato nová smlouva 
s Kyprem, přestala být v platnosti a přestala se ve vztazích 
mezi Českou republikou a Kyperskou republikou pro-
vádět ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé 
socialistické republiky a vládou Kyperské republiky 
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla 
podepsána v Praze dne 15. dubna 1980 a vyhlášena pod 
č. 30/1981 Sb.

Tímto sdělením se částečně mění pokyn 
č.j.: VI/1-2.907/82 z 19. února 1982, publikovaný ve 
Finančním zpravodaji č. 3/1982, a to pokud jde o uplat-
ňování smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kyprem.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398 Č.j.: 15/32 941/2010-153
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Pokyn č. D-339

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo financí s ohledem na současně platné 
ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v návaz-
nosti na vydání zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, 
jímž se s účinností od 1. 1. 2011 mění zákon o dani z ne-
movitostí, v zájmu právní jistoty a za účelem zajištění 
jednotného postupu u daně z nemovitostí, 

zrušuje

Pokyn č. D-279 o prominutí zvýšení daně a penále 
na dani z nemovitostí č.j. 26/14 565/2005-261 ze dne 
11. 1. 2005, publikovaný ve Finančním zpravodaji 
1/2005 a Sdělení k aplikaci Pokyn č. D-279 od 1. 1. 2007 
č.j.: 26/93 875/2006-261 ze dne 13. 10. 2006, publiko-
vané ve Finančním zpravodaji 9-10/2006.

Odůvodnění:

Od 1. 1. 2007 již nelze aplikovat uvedený pokyn na 
změny v zákoně o dani z nemovitostí, a to vzhledem 
k ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 1. 2011 již nelze aplikovat uvedený pokyn na 
změny v zákoně o dani z nemovitostí, a to vzhledem 
k ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, novelizova-
nému zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Eduard Janota, v. r.
ministr financí 

Vyřizuje: JUDr. Nigutová, tel.: 257 042 659
 Mgr. Vandasová, tel.: 257 042 328

Č.j.: 26/12 532/2010-261
ze dne 16. 4. 2010
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Pokyn č. D-340

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo financí s ohledem na současně platné 
ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v návaz-
nosti na vydání zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, 
jímž se s účinností od 1. 1. 2011 mění zákon o dani z ne-
movitostí, v zájmu právní jistoty a za účelem zajištění 
jednotného postupu u daně z nemovitostí,

zrušuje

Pokyn č. D-280 o prodloužení termínu pro podání 
přiznání k dani z nemovitostí č.j. 26/14 563/2005-261 ze 
dne 11. 1. 2005, publikovaný ve Finančním zpravodaji 
1/2005 a Sdělení k aplikaci Pokyn č. D-280 od 1. 1. 2007
č.j. 26/93 876/2006-261 ze dne 13. 10. 2006 publikované 
ve Finančním zpravodaji 9-10/2006.

Odůvodnění:

Od 1. 1. 2007 již nelze aplikovat uvedený pokyn na 
změny v zákoně o dani z nemovitostí, a to vzhledem 
k ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 1. 2011 již nelze aplikovat uvedený pokyn na 
změny v zákoně o dani z nemovitostí, a to vzhledem 
k ustanovení § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, novelizova-
nému zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Eduard Janota, v. r.
ministr financí 

Vyřizuje: JUDr. Nigutová, tel.: 257 042 659
 Mgr. Vandasová, tel.: 257 042 328

Č.j.: 26/15 037/2010-261
ze dne 16. 4. 2010
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Informace o zrušení metodického Pokynu č. D-252

Oznamujeme, že metodický Pokyn č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové 
zprávy (podání v elektronické podobě) byl zrušen dne 2. 3. 2010.



Finanční zpravodaj 4/2010Strana 96

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. IČ: 00006947. – Redakce: Alena Šauerová, telefon 
257 042 500. Evid. číslo MKČR: E 18632.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 
Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice 
přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, fax: 00421 244 454 599, 00421 
244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. 
Záloha na ročník 2010 činí 380 Kč. Vychází podle potřeby. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku 
na základě počtu skutečně vydaných částek. Účet pro předplatné: Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/5500 – Sazba a tisk: 
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 
354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé 
částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tis-
kárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů 
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření 
úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny 
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, 
po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), 
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. 
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy 
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské republice 
povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444.94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5,
tel. 257 018 111;

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
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 (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 true
  /OPM 1
  /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 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.37500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /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 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.37500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /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 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


