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I. Úvodní ustanovení

Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty (dále jen „zákon o DPH“), jsou stanovena základní 
pravidla pro způsob nárokování odpočtu daně z při-
dané hodnoty z  přijatých zdanitelných plnění (zda-
nitelných plnění na vstupu). Pro účely správného 
stanovení výše nároku na odpočet stanovuje kvestu-
ra UP pro výdaje vynakládané v souvislosti s řešením 
projektů Operačního programu Věda a výzkum pro 
inovace (dále jen „OP VaVpI“), prioritní osa 2, tuto 
metodiku způsobu a výpočtu nárokované výše DPH 
z přijatých plnění:

1. Základní vymezení pojmů
Zákon o DPH přiznává nárok na uplatnění odpoč-

tu DPH u těch přijatých zdanitelných plnění, které 
souvisejí buď s uskutečněnými plněními na výstupu 
DPH podléhajícími, anebo osvobozenými od DPH 
s nárokem na odpočet. V § 72 odst. 1 zákona o DPH je 
stanoveno, že plátce DPH (což Univerzita Palackého 
v Olomouci je – dále jen „UP“) má nárok na odpočet 
DPH v případě, pokud přijatá zdanitelná plnění pou-
žije k uskutečnění své ekonomické činnosti.

Z této textace lze dovodit, že není směrodatné, 
z jakého finančního zdroje je konkrétní přijaté zdani-
telné plnění financováno (zda se tak děje z příspěvku 
podle zákona o vysokých školách, z dotací, z gran-
tů apod.), ale podstatný a primární je vždy budoucí 
způsob užití přijaté služby či přijatého zboží. 

Způsoby užití přijatého plnění na veřejných vyso-
kých školách obecně mohou být trojího typu. Prvním 
způsobem je takové užití přijatého zboží a služeb, 
které zakládá povinnost odvodu DPH (na zákla-
dě uskutečnění zdanitelných plnění deklarovaných 
např. fakturací či sjednáním smluvního vztahu). Dru-
hým způsobem je takové užití přijatých plnění, které 
zakládá sice ekonomickou činnost ve smyslu zákona 
o DPH, přesto jde o takovou činnost, která je osvo-
bozeným zdanitelným plněním podle zákona o DPH 
(převážně osvobozené podle § 57 zákona o DPH, 
příp. podle § 61 zákona o DPH nebo i podle § 56 zá-
kona o DPH).

Třetím způsobem je takové užití plnění, které sou-
visí s činnostmi, na něž není pohlíženo jako na eko-
nomickou činnost ve smyslu zákona o DPH, a které 
zcela míjejí daňové přiznání k DPH sestavované 
za UP jako celek.

Podle výstupů z účetnictví UP činí objem zdani-
telných plnění, ze kterých bylo odváděno DPH na vý-
stupu, za celý rok 2009 cca 194 mil. Kč a dlouhodobě 
se procentuální podíl tohoto plnění pohybuje přibliž-
ně ve výši 10 % z celkových výnosů UP. Objem osvo-
bozených zdanitelných plnění za stejné období dosá-
hl částky 119,5 mil. Kč a dlouhodobě se tato plnění 
svým podílem na celkových výnosech pohybují oko-
lo 5 %. Dominantním plněním na výstupu, které však 
do daňového přiznání vůbec nevstupuje, je plnění 
charakteru příspěvku podle zákona o vysokých ško-
lách, plnění charakteru dotací či grantů – tj. převážně 
taková plnění, která představují napojení na rozpoč-
tové (veřejné) zdroje financování. Podíl těchto plnění 
činí přibližně 85 % z celkových výnosů UP.

Zákon o DPH jednoznačně stanoví v § 72 odst. 4, 
že pokud plátce daně použije přijatá zdanitelná pl-
nění jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, 
tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na odpočet 
daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu po-
užití pro ekonomickou činnost. 

Tato definice jednoznačně říká, že uvažuje-li plát-
ce u přijatých plnění na vstupu s částečným nároko-
váním DPH, pak musí jednoznačně určit, jaká výše 
nárokované DPH souvisí s těmi činnostmi, které 
nemají charakter uskutečněných zdanitelných plně-
ní podle zákona o DPH (přitom je lhostejno zda se 
jedná o plnění podléhající DPH či plnění osvobozená 
od DPH). Je-li plátci známo, že část budoucích plnění 
nebude mít parametry zdanitelného plnění podle zá-
kona o DPH, pak je jeho povinností DPH z části sou-
visející s jinými činnostmi než se zdanitelnými plně-
ními vůbec nenárokovat. Pokud přesto nárok uplatní 
i ve výši související s jinými činnostmi než uskuteč-
něnými zdanitelnými plnění, je povinností plátce 
v rozsahu neoprávněného nárokování adekvátní část 
DPH odvést způsobem určeným zákonem – viz § 72 
odst. 5 zákona o DPH.

Není tedy možné řešit nárokování DPH u projektů 
VaVpI pouze s využitím krácení nároku na odpočet 
podle § 76 zákona o DPH. Uplatnění koeficientu jako 
metody pro stanovení správné výše nároku na od-
počet DPH by bylo možné pouze tehdy, pokud mezi 
budoucími uvažovanými způsoby užití přijatého pl-
nění by nebyly takové způsoby využití, na které není 
pohlíženo jako na uskutečněná zdanitelná plnění.

Metodika
uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty 

– projekty Operačního programu Věda a výzkum 
pro inovace, prioritní osa 2
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2. Základní parametry budoucích přijatých a usku-
tečněných plnění u projektů VaVpI
Projekty realizované v rámci OP VaVpI mají z hle-

diska DPH společné prvky, které lze definovat takto:
– mezi obdobím, kdy dochází k přijetí zdanitelných 

plnění (nákup movitých věcí, strojů, zařízení, po-
řízení nemovitostí – budov, staveb) a mezi obdo-
bím, kdy se projeví budoucí účel užití těchto přija-
tých plnění (tj. k jakému konkrétnímu účelu bude 
ten který přístroj či zařízení používán a jaký bude 
konkrétní způsob využívání nemovitostí v obdo-
bí provozní, resp. realizační fáze projektů) existuje 
výrazná časová prodleva;

– v období, kdy se plátce DPH (UP) rozhoduje 
o způsobu nárokování odpočtu existuje pouze 
kvalifikovaný odhad budoucího způsobu užití po-
řizovaného majetku. Tento kvalifikovaný odhad 
je precizován v podobě rozpočtu projektů a byl již 
tedy předložen řídícímu orgánu OP VaVpI;

– i v období provozní (realizační) fáze projektů lze 
očekávat náběh příjmů ze smluvního výzkumu 
s časovou prodlevou – je uvažováno o uzavírání 
dlouhodobých smluvních vztahů garantujících 
budoucí uskutečněná zdanitelná plnění zakláda-
jící povinnost odvodu DPH;

– systém zachycení výnosů souvisejících s projek-
tem bude v mnohem větší míře než doposud pra-
covat s transakcemi charakteru časového rozlišení 
– tj. s výnosy či příjmy příštích období – tento pr-
vek sám o sobě znamená, že do výpočtové základ-
ny pro stanovení poměru uskutečněných plnění 
k ostatním plněním je nutno průběžně kalkulovat 
i s budoucími výnosy (smluvně podloženými);

– jedním ze závazných indikátorů projektu bývá 
počet přijatých patentů (v členění podle let), resp. 
počet obdobných výstupů charakteru nehmotné-
ho majetku (užitných vzorů, licencí). Tento prvek 
přinese do účetnictví UP zcela nový prvek, a to 
nutnost provádění aktivace nehmotného majet-
ku v souladu s účetními postupy pro subjekty 
nezaložené za účelem podnikání.

 Řešitel projektu by měl na základě výše uvede-
ných parametrů již ve fázi přípravy rozpočtu, nej-
později pak ve fázi prvního uplatňování nároků 
na odpočet DPH, závazně stanovit konkrétní výši 
procentuálního podílu, v jakém bude po celou 
dobu investiční fáze projektů VaVpI DPH z při-
jatých plnění nárokována. Algoritmus stanovení 
tohoto procenta je uveden v čl. 3 tohoto pokynu.
Je-li stanoveno procento oprávněného nároková-

ní DPH u přijatých zdanitelných plnění, pak se jedná 
o takové procento, které souvisí s budoucími plnění-
mi podléhajícími DPH na výstupu (smluvní výzkum, 
plnění od Technologické agentury ČR (TA ČR), výno-
sy o nichž je účtováno prostřednictvím časového roz-
lišení nebo aktivace nehmotného majetku). U ostat-
ních příjmů je předpokládáno, že se bude jednat 
o taková plnění, která nejsou zdanitelnými plněními 
ve smyslu zákona o DPH vůbec (dotace, příspěvek, 

granty). Stane-li se, že mezi ostatními příjmy budou 
i takové druhy příjmů, které představují osvobozená 
zdanitelná plnění podle zákona o DPH (např. pro-
nájem nemovitostí podle § 56 zákona o DPH), pak je 
možné tuto skutečnost v nárokování DPH zohlednit 
– jednalo by se o kombinaci poměrování s uplatňová-
ním režimu nárokování podle koeficientů. U tohoto 
způsobu nárokování DPH pouze konstatujeme, že je 
možná, podle všech předložených rozpočtů aktuál-
ně realizovaných projektů v OP VaVpI (Biomedreg, 
Centrum regionu Haná, Regionální centrum pokro-
čilých technologií a materiálů – dále jen „RCPTM“), 
jeho praktická aplikace z důvodu pronájmu nemovi-
tostí podle § 56 zákona o DPH uvažována není.

3. Algoritmus výpočtu výše nárokování DPH z při-
jatých zdanitelných plnění na vstupu
Základní výpočet výše nárokované poměrné části 

DPH z přijatých zdanitelných plnění na vstupu bude 
vycházet z aktuální schválené verze rozpočtu jednot-
livých projektů, a to:
– minimální výše nároku na odpočet, tj. základní 

procento, které bude nárokováno u všech projek-
tů, bude vždy odpovídat podílu předpokládané-
ho smluvního výzkumu v období realizační (pro-
vozní) fáze projektů. Toto procento lze stanovit 
s přihlédnutím ke specifikům konkrétních projek-
tů buď jako minimální procento vyplývající z po-
dílu smluvního výzkumu pro úvodní rok provoz-
ní fáze projektu, nebo jako průměrné procento 
odpovídající podílu smluvního výzkumu za první 
tři roky realizační fáze projektu anebo jako prů-
měrné procento odpovídající podílu smluvního 
výzkumu za prvních 5 let provozní fáze projektu. 

 V odůvodněných případech lze připustit i stano-
vení podílu smluvního výzkumu podle posled-
ního rozpočtového roku, tj. podle cílového stavu 
projektu. Posouzení toho, co je pro daný typ pro-
jektu vhodnou metodou, která odpovídá konkrét-
ním výzkumným programům v rámci projektu 
uskutečňovaným, přísluší řešiteli projektu.

– jestliže závazné indikátory projektů předpokláda-
jí existenci udělených patentů v období od roku 
2012 do r. 2015 (RCPTM) nebo v období od roku 
2013 do r. 2015 (Centrum regionu Haná), pak lze 
rozumně předpokládat, že uvedená období by 
měla být dostatečnou základnou pro stanovení 
objektivního podílu činností zakládajících povin-
nost k DPH na výstupu, tj. mj. i z těchto indikáto-
rů je zřejmé, v jakém období dojde k postupnému 
náběhu činnosti výzkumných týmů v rámci pro-
jektu. 

Základní procento podílu budoucích uskutečňo-
vaných zdanitelných plnění (viz výše) lze dále navý-
šit při naplnění dalších dodatečných kritérií takto:
a) je-li výstupem činnosti realizační (provozní) fáze 

projektu nehmotný majetek, pak s ohledem na bu-
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doucí předpokládané výnosy z prodeje nehmot-
ného majetku či z jiného úplatného poskytnutí 
nehmotného majetku (např. pronájem) lze navýšit 
podíl smluvního výzkumu v rozpětí od jednoho 
do deseti procentních bodů (podle předpokláda-
né četnosti přijatých patentů či jiných forem ne-
hmotného majetku). Doporučené rozpětí je při re-
alizaci 1 – 5 patentů (či jiných forem nehmotného 
majetku) za dobu realizace projektu navýšení o 5 
procentních bodů, v případě realizace nad 5 pa-
tentů navýšení o 10 procentních bodů;

b) stanoví-li řešitelé projektu kalkulační vzorec pro 
ocenění nehmotného majetku (např. přímé mzdy 
vědeckých pracovníků podílejících se na výzkum-
ném programu, přímý materiál a ostatní přímé 
náklady) a bude-li z provedené kalkulace zřejmé, 
že podíl předpokládaných nákladů na tvorbu ne-
hmotného majetku na celkových provozních ná-
kladech projektu je vyšší než podíl zdanitelných 
plnění na výstupu podléhající DPH na celkových 
plněních uskutečňovaných v rámci projektu, pak 
i v tomto případě lze navýšit základní procento, 
a to v adekvátním rozsahu.

4. Vzor výpočtu
Pro správné pochopení navrženého algoritmu vý-

počtu přikládáme vzor výpočtu vycházející z hypote-
tických podkladů projektu:

Období realizace projektu: 
2012 2013 2014 2015 2016

Podíl smluvního 
výzkumu v % 

15 17 19 21 23

Počet patentů (závaz-
ný indikátor projektu) 
v ks 

1 2 2 3 –

Provozní náklady 
celkem (pol. 3 až 9 
v souhrnném rozpoč-
tu projektu) v tis. Kč 

25 000 27 000 29 000 31 000 33 000

– z toho odhad ná-
kladů, které vstoupí 
do pořizovací ceny 
patentů (příp. do po-
řizovací ceny jiného 
nehmotného majetku)

10 000 11 000 12 000 13 000 14 000

Algoritmus výpočtu:

a) stanovení minimálního procenta pro uplatňová-
ní nároku

a1) varianta prvního roku provozu .......................15 %
a2) varianta prvních tří let provozu  .....................17 %
a3) varianta prvních pěti let provozu ...................19 %
a4) varianta cílového stavu (odpovídá-li to charakte-

ru výzkumných programů realizovaných v rámci 
projektu ...............................................................23 %

Poznámka: volba konkrétní metodiky stanovení 
procenta smluvního výzkumu je závislá na posou-
zení řešitelem projektu (v součinnosti s kvesturou 
UP). Zjednodušeně je uvažováno pouze s výpočtem 
vycházejícím z dosažených procentuálních podílů 
v jednotlivých letech, zcela korektní alternativou by 
bylo vycházet z částek v tis. Kč a provést tak zjištění 
váženého aritmetického průměru z těchto hodnot.

b) navýšení minimálního procenta pro uplatňování 
nároku o budoucí plnění s odloženou splatnos-
tí (časově rozlišené výnosy) nebo o aktivaci ne-
hmotného majetku 

V našem vzorovém výpočtu s navýšením podle to-
hoto bodu neuvažujeme, praktická aplikace tohoto 
ustanovení by byla možná např. tehdy, pokud víme, 
že od r. 2017 bude podíl smluvního výzkumu výraz-
ně vyšší (např. 40 %) nebo jestliže víme, že zohlednění 
aktivace nehmotného majetku podle bodu d) tohoto 
vzorového výpočtu nezahrnuje veškeré náklady sou-
visející s pořizovací cenou nehmotného majetku.

c) zohlednění počtu udělených patentů v období 
realizační fáze projektu

Podle zadání vzorového propočtu je uvažováno s čet-
ností 8 udělených patentů v průběhu realizační fáze 
projektu (závazný indikátor). Tato četnost umožňuje 
navýšení procenta podílu smluvního výzkumu pod-
le bodu a) a upraveného podle bodu b) o 10 procent-
ních bodů. V konkrétních variantách a1) až a4) bu-
dou tedy přípustné hodnoty uplatňovaného nároku 
25 % (a1), 27 % (a2), 29 % (a3) a 33 % (a4). 

d)  navýšení nároku o rozdíl mezi podílem nákladů 
souvisejících s nehmotným majetkem na celko-
vých provozních nákladech projektu a podílem 
určeným v bodech a1) až a4)

V zadání vzorového výpočtu se uvádí odhad podílu 
nákladů vstupujících do cen projektů na celkových 
provozních nákladech v jednotlivých letech takto:

r. 2012 ...................... 10 000 z 25 000 tj. 40 %
r. 2013 ...................... 11 000 z 27 000 tj. 40,74 %
r. 2014 ...................... 12 000 z 29 000 tj. 41,38 %
r. 2015 ...................... 13 000 z 31 000 tj. 41,94 %
r. 2016 ...................... 14 000 z 33 000 tj. 42,42 %

Tento propočet by zakládal vyšší procento výstupů 
komerčně využitelných a tedy v budoucnosti zaklá-
dajících vznik uskutečněných zdanitelných plnění. 

Vyjdeme-li z variant propočtu podle bodu a), pak 
adekvátní hodnoty podle bodu d) by byly:
– d1) – pro první rok provozní fáze ..............40 %
– d2) – pro první tři roky provozní fáze .......40,74 %
– d3) – pro prvních pět let provozní fáze .....41,37 %
– d4) – pro cílový stav .....................................42,42 %
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O rozdíl mezi hodnotami zjištěnými podle bodu a) 
a d) (ve variantách a1 ku d1, a2 ku d2 atd.) lze upravit 
konečné procento nárokování odpočtu DPH.

Konečné procento nárokování DPH bude společ-
né pro všechna zdanitelná plnění související s pro-
jektem, minimálně po dobu, na kterou byl rozpočet 
projektu zpracován.

Znamená to, že v tomto podílu bude nárokován 
odpočet u plnění souvisejících s pořízením movitých 
věcí (strojů, zařízení, vybavení, interiérů), s výstav-
bou nemovitostí (budov), i s koupí služeb či s koupí 
mající parametry dodávky zboží (ve smyslu zákona 
o DPH). 

5.  Doporučení pro projekt Centrum regionu Haná 
pro biotechnologický a zemědělský výzkum:
Pro projekt Centrum regionu Haná řešený PřF UP 

doporučuje kvestura uvažovat při výpočtu opráv-
něné výše nároku na odpočet pouze s hodnotami 
zjištěnými podle bodu a) vzorového výpočtu upra-
veného o bod c) vzorového výpočtu. Důvodem pro 
toto doporučení je specifické postavení výzkumných 
programů, kdy na rozdíl od projektů RCPTM nebo 
BIOMEDREG (resp. v porovnání s nimi) není v tom-
to konkrétním projektu uvažováno s vyšším podílem 
výstupů aplikovaného výzkumu. 

Podíl smluvního výzkumu od roku 2013 do roku 
2017 je uvažován v procentech takto:
2013................................17,7 %
2014................................13,8 %
2015................................15,5 %
2016................................17,6 %
2017................................20,5 %

Průměr vypočtený z procentuální výše podílů 
činí: 17,02 %

Jedná se o průměr vypočtený z ročních procentu-
álních výší, nejedná se o vážený aritmetický průměr, 
který by bral v úvahu absolutní objemy smluvního 
výzkumu vyjádřené v tis. Kč v porovnání s celkový-
mi objemy předpokládaných příjmů projektu v tis. 
Kč za období pěti let.

Opět s ohledem na typ výzkumných programů 
s delším obdobím předpokládané realizace doporu-
čuje kvestura uplatnění pětiletého průměru podílu 
zjištěného pouze z procentuálních podílů v jednotli-
vých letech.

Závazným indikátorem projektu Centrum regio-
nu Haná je počet udělených patentů za léta 2013 až 
2015 (celkem 9). Tento údaj zakládá možnost navýše-
ní nároku na odpočet o 10 procentních bodů.

Doporučená hodnota ze strany kvestury pro náro-
kování DPH je v případě projektu Centrum regionu 
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 
27,02 %.

II. Závěrečné ustanovení

Tento metodický pokyn kvestorky UP nabývá 
platnosti dnem jeho podpisu kvestorkou UP 
a účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních interneto-
vých stránkách UP, tj. druhým dnem 
od nabytí platnosti. 

V Olomouci dne 30. června 2010
        Ing. Henrieta Crkoňová v. r.
                     kvestorka UP



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


