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HLAVA XI
POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ 
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

§ 65
Obecné povinnosti

(1) Každý je povinen neprodleně odevzdat nalezenou utajovanou infor-
maci nebo utajovanou informaci získanou v rozporu s tímto zákonem ane-
bo osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby 
pro cizí moc nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc (dále jen "nalezená 
písemnost") Úřadu, policii nebo zastupitelskému úřadu České republiky.

(2) Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen 
zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné 
osobě.

(3) Každý je povinen při výkonu kontroly Úřadem plnit pokyny kontrol-
ního pracovníka při provádění neodkladných opatření podle § 144 odst. 1.

K odst. 1
Ustanovení hovoří o povinnosti odevzdat nalezenou utajovanou informaci 

(přesněji řečeno jde o utajovaný dokument), z účelu zákona však jednoznačně 
plyne, že pro nálezce je zásadní, zda je nalezená písemnost řádně označena jako 
utajovaná, nebude tedy posuzovat další defi niční znaky utajované informace 
uvedené v § 2 písm. a), tedy zda by její vyzrazení způsobilo újmu zájmům 
České republiky nebo by bylo pro tyto zájmy nevýhodné, ani to, zda je uvedena 
v seznamu utajovaných informací vydaných prováděcím nařízením vlády (nyní 
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací). Takový 
výklad by vedl k absurdním důsledkům: například v případě, kdy by nálezce 
nalezl dokument uzavřený v řádně označené obálce, nemohl by posoudit, zda 
obsah skutečně splňuje znaky utajované informace, aniž by obálku otevřel.

Postup, jak se s nalezenou utajovanou informací dále nakládá, je upraven 
v § 142.

Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 148 odst. 1 písm. b).

K odst. 2
Jde o obecně uloženou povinnost mlčenlivosti vůči utajované informa-

ci, v podstatě formu zabránění přístupu k utajované informaci osobě, která 
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není držitelem osvědčení ani nepotřebuje utajovanou informaci k výkonu své 
funkce nebo pracovní nebo jiné činnosti. Jde o státem uznanou povinnost 
mlčenlivosti, která se promítá do zvláštních předpisů, a je tak chráněna také 
v případech, kdy je obecně uložena povinnost požadovanou informaci sdělit. 
O ochraně utajovaných informací v různých druzích právního procesu viz § 58 
odst. 4 a § 63 odst. 1. Rovněž podle § 7 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, neposkytne povinný subjekt informaci, která je v souladu 
s právními předpisy označena za utajovanou.

Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 148 odst. 1 písm. c), podle 
okolností může jít i o trestný čin (§ 316 až 318 tr. zákoníku).

K odst. 3
Zákon o ochraně utajovaných informací – poněkud nadbytečně – stanoví 

povinnosti komplementární oprávněním Úřadu stanoveným v § 144 odst. 1 
(viz komentář k § 144). Toto ustanovení poněkud nadbytečně uvádí povinnost, 
která je komplementární oprávněním Úřadu, jak je stanoví § 144 odst. 1 (viz 
komentář k tomuto ustanovení).

Související ustanovení:
§ 63 – zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost, § 142 – postup při odevzdání naleze-
ného utajovaného dokumentu, osvědčení nebo dokladu, § 148 – přestupky fyzické osoby

Související předpisy:
přestupkový zákon

§ 66
Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, 

a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby

(1) Fyzická osoba, která má přístup k utajovaným informacím, je po-
vinna
a) dodržovat povinnosti při ochraně utajovaných informací,
b) odevzdat tomu, kdo osvědčení fyzické osoby vydal, do 15 dnů své 

osvědčení fyzické osoby, jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 
písm. b) a f) až i), k) nebo m),

c) neprodleně písemně oznámit tomu, kdo osvědčení fyzické osoby nebo 
osvědčení fyzické osoby pro cizí moc vydal, ztrátu nebo odcizení svého 
osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby pro cizí moc,
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d) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů, které byly uve-
deny v její žádosti fyzické osoby; omezení rozsahu hlášení změn, jakož 
i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní předpis,

e) neprodleně oznamovat tomu, kdo provedl její poučení podle § 9 odst. 1 
nebo § 11 odst. 2, porušení povinností stanovených tímto zákonem,

f) účastnit se proškolení podle § 67 odst. 1 písm. b).
(2) Na fyzickou osobu, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, ale 

nemá přístup k utajované informaci, se vztahují pouze povinnosti uvede-
né v odstavci 1 písm. b) až d).

K § 66
Jde o paragraf, který s hrnuje a doplňuje povinnosti stanovené fyzickým 

osobám, které mají přístup k utajované informaci nebo které jsou pouze držite-
li osvědčení, v jiných ustanoveních zákona o ochraně utajovaných informací.

Některé povinnosti zde uvedené se z povahy věci nemohou vztahovat na 
fyzickou osobu, která má přístup pouze k utajovaným informacím stupně uta-
jení Vyhrazené, protože ta není držitelem osvědčení. Pro osoby, které naopak 
držiteli osvědčení jsou, ale přístup k utajované informaci nemají, se stanoví 
nicméně výslovně (v odst. 2), které povinnosti na ně nedopadají, byť i to jistě 
plyne z povahy věci.

Ustanovení § 66 se vztahuje na fyzickou osobu, která není podnikatelem. Po-
vinnosti podnikatele (ať již fyzické, nebo právnické osoby) jsou upraveny v § 68.

Pomineme-li zbytečné ustanovení odst. 1 písm. a) stanovící, že fyzické 
osoby jsou povinny dodržovat povinnosti, jde v dalších písmenech odstavce 1 
o provázání s dalšími ustanoveními zákona o ochraně utajovaných informací.

Povinnost odevzdat osvědčení podle písm. b) se vztahuje v podstatě na 
všechna osvědčení, jejichž platnost zanikla před uplynutím doby, na kterou 
byla vydána, a jejichž držiteli jsou živé fyzické osoby. Porušení této povinnos-
ti je přestupkem podle § 150 odst. 1 písm. a), u osvědčení fyzické osoby pro 
cizí moc podle § 150 odst. 1 písm. d).

Neoznámení ztráty nebo odcizení osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení 
fyzické osoby pro cizí moc je přestupkem podle § 150 odst. 1 písm. b), resp. e).

Rovněž porušení povinnosti neprodleně písemně oznamovat Úřadu změ-
ny údajů, které byly uvedeny v žádosti fyzické osoby, je přestupkem, a to 
podle § 150 odst. 1 písm. c). K vydání prováděcího předpisu, který omezí 
rozsah hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení, je legislativně 
dosti složitým způsobem zmocněn Úřad [§ 135 písm. j) ve spojení s § 158]. 
Účelem je nezatěžovat držitele osvědčení oznamovací povinnosti ve vztahu 
k okrajovým skutečnostem, které na posouzení trvání podmínek pro vydání 
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osvědčení nemají vliv, a nezahlcovat jimi zbytečně Úřad. Omezení ozna-
movací povinnosti je provedeno § 10 vyhl. č. 363/2011 Sb. Ustanovení § 9 
odst. 3 cit. vyhl. stanoví, že oznámení změn lze podat v listinné podobě nebo 
dodáním do datové schránky Úřadu. Ustanovení § 9 cit. vyhl. se vztahuje na 
údaje v žádosti včetně dotazníku, neboť ten se považuje podle § 94 odst. 3 za 
součást žádosti.

Porušení povinností stanovených zákonem se podle písm. e) oznamuje 
tomu, kdo provedl poučení fyzické osoby před prvním přístupem k utajované 
informaci, nikoliv tedy nutně odpovědné osobě, která je povinna poučení pou-
ze zajistit [§ 67 odst. 1 písm. a)].

Související ustanovení:
§ 56 – zánik platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 94 – žádost 
fyzické osoby, § 121 – rozhodnutí, § 135 a § 158 – zmocňovací ustanovení, § 140 – zpravo-
dajské služby, § 141 – Ministerstvo vnitra a policie, § 150 – přestupky fyzické osoby, která 
je držitelem osvědčení fyzické osoby

Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb. – přestupkový zákon

§ 67
Povinnosti odpovědné osoby

(1) Odpovědná osoba je povinna zajistit
a) poučení fyzické osoby,
b) jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup 

k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajova-
ných informací a vést o těchto proškoleních přehledy,

c) ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované in-
formaci stupně utajení Vyhrazené,

d) schválení informačního systému do provozu a písemné oznámení této 
skutečnosti Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bez-
pečnost,

e) pověření fyzické osoby k výkonu kryptografi cké ochrany,
f) neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním osvědče-

ní fyzické osoby nebo rozhodnutí podle § 121 odst. 2 pominuly skuteč-
nosti, kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna,

g) neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení služebního poměru 
nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl 
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fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení 
Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; tato povinnost se nevztahuje na od-
povědnou osobu zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra v přípa-
dech příslušníků policie podle § 141 odst. 1,

h) kontrolu dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.
(2) K výkonu povinností stanovených odpovědné osobě v § 21 odst. 5, 

§ 23 odst. 1 písm. b), § 59 odst. 1, § 60 odst. 5, § 63 odst. 1 a 4, § 70 odst. 5 
a v § 77 odst. 2 nelze pověřit jinou osobu.

K § 67
Kdo je odpovědnou osobou, defi nuje zákon o ochraně utajovaných infor-

mací v § 2 písm. e). V rámci hlavy XI (Povinnosti při ochraně utajovaných 
informací) se v návaznosti na povinnosti fyzické osoby (§ 65) a povinnosti fy-
zické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která 
je držitelem osvědčení fyzické osoby (§ 66), stanoví povinnosti odpovědné 
osoby. Katalog povinností podle § 67 odst. 1 nelze považovat za vyčerpávající, 
neboť v zákoně o ochraně utajovaných informací lze dohledat ustanovení, kte-
rá zakládají odpovědné osobě povinnost, avšak v katalogu podle § 67 odst. 1 
obsažena nejsou (srov. např. § 56 odst. 3 a § 60 odst. 4). Ostatně sama důvo-
dová zpráva k zákonu o ochraně utajovaných informací výslovně uváděla, že 
ustanovení § 67 až 69 „obsahují některé povinnosti zde uvedených subjektů“.

Jednotlivé povinnosti jmenované v odstavci 1 buď přímo souvisí s jinými 
ustanoveními, jako je např. zajištění poučení fyzické osoby podle § 9 odst. 1, 
§ 11 odst. 2, § 59 odst. 5, § 60 odst. 3 a § 70 odst. 5 (k pojmu poučení viz 
komentář k § 2) nebo pověření pracovníka kryptografi cké ochrany k výkonu 
kryptografi cké ochrany podle § 38 odst. 2 písm. a), anebo jsou jako povinnost 
založeny právě v § 67 odst. 1, jako např. povinnost zajistit jednou ročně pro-
vedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci.

Některá ustanovení zákona o ochraně utajovaných informací umožňují, 
aby odpovědná osoba určila nebo pověřila jinou osobu výkonem povinnosti 
(srov. např. § 6 odst. 3 a § 59 odst. 5). Ustanovení § 67 odst. 2 výslovně určuje, 
k výkonu kterých povinností nelze jinou osobu pověřit.

Související ustanovení:
§ 2 – vymezení pojmů, § 6 – podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení 
Vyhrazené; vydání oznámení, § 9 – poučení; platnost oznámení, § 11 – podmínky přístupu 
k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; poučení, § 21 – 
vyznačování údajů na utajované informaci a její evidence, § 23 – výjimky a zmocňovací 
ustanovení, § 34 – informační systém, § 38 – výkon kryptografi cké ochrany, § 59 – jed-
norázový přístup k utajované informaci, § 60 – mimořádný přístup k utajované informaci, 
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§ 63 – zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost, § 65 – obecné povinnosti, § 66 – po-
vinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je 
držitelem osvědčení fyzické osoby, § 70 – povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví, 
§ 71 – bezpečnostní ředitel, § 77 – způsob poskytování utajovaných informací, § 121 – vy-
dání osvědčení, dokladu a rozhodnutí

§ 68
Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele

Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, je povinen
a) odevzdat Úřadu do 15 dnů osvědčení podnikatele, jehož platnost za-

nikla podle § 56 odst. 1 písm. b), f), g), l) nebo n),
b) neprodleně písemně oznámit Úřadu ztrátu nebo odcizení osvědčení 

podnikatele nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc,
c) neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených podle 

§ 97 písm. a), b) nebo p) anebo § 98 písm. c) v dotazníku podnikatele 
a v jeho bezpečnostní dokumentaci; omezení rozsahu hlášení změn, 
jakož i způsob a formu jejich doložení, stanoví prováděcí právní před-
pis,

d) písemně oznamovat Úřadu každoročně ke dni, který se svým ozna-
čením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele, změny údajů 
uvedených v žádosti podnikatele podle § 96; omezení rozsahu hlášení 
změn a formu jejich doložení stanoví prováděcí právní předpis,

e) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku platnosti osvěd-
čení podnikatele,

f) zaslat Úřadu rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle záko-
na o přeměnách obchodních společností a družstev28a) podnikatele do 
15 dnů ode dne jeho přijetí.

K § 68
Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele, jsou ob-

dobou úpravy povinností fyzické osoby (§ 66).
Povinnost odevzdat Úřadu osvědčení právnické osoby se vztahuje na pří-

pady, kdy platnost osvědčení zanikla před uplynutím doby, na kterou byla vy-
dána, a jejichž držiteli jsou existující právnické osoby. Porušení této povinnos-
ti je přestupkem podle § 155 odst. 1 písm. a), u osvědčení fyzické osoby pro 
cizí moc podle § 155 odst. 1 písm. e).

Neoznámení ztráty nebo odcizení osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení 
fyzické osoby pro cizí moc je přestupkem podle § 155 odst. 1 písm. b), resp. f).
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Neoznámení změn údajů v žádosti, resp. v dotazníku, je přestupkem podle 
§ 155 odst. 1 písm. c). Úřad je podle § 135 písm. j) ve spojení s § 158 zmocněn 
k vydání prováděcího předpisu, který stanoví omezení rozsahu hlášení změn 
a způsob a formu jejich doložení; toto zmocnění je provedeno § 6 a § 7 vyhl. 
č. 405/2011 Sb.

Související ustanovení:
§ 56 – zánik platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 96 – žádost 
podnikatele, § 97 – dotazník podnikatele, § 98 – bezpečnostní dokumentace podnikatele, 
§ 121 – rozhodnutí, § 135 a § 158 – zmocňovací ustanovení, § 155 – přestupky podnikatele, 
který je držitelem osvědčení podnikatele

Související předpisy:
vyhl. č. 405/2011 Sb.

§ 68a
Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele

Podnikatel, který učinil prohlášení podnikatele, je povinen
a) vést bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) 

a d) a na vyžádání poskytovatele vyhrazené informace mu ji poskyt-
nout,

b) zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku přístupu k uta-
jované informaci,

c) zaslat prohlášení podnikatele Úřadu podle § 15a odst. 3,
d) oznámit podle § 15a odst. 4 písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhra-

zené informace ukončení přístupu k ní nebo podle § 15a odst. 6 zánik 
platnosti prohlášení podnikatele,

e) postupovat obdobně podle § 56 odst. 2 při zániku platnosti prohlášení 
podnikatele z důvodů uvedených v § 15a odst. 5,

f) učinit a neprodleně předat poskytovateli vyhrazené informace, nebo 
v případě § 15a odst. 3 Úřadu, nové prohlášení podnikatele, pokud i po 
zániku platnosti původního prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5 
písm. a) nebo f) i nadále nezbytně potřebuje přístup k utajované infor-
maci stupně utajení Vyhrazené.

K § 68a
Ustanovení shrnuje povinnosti podnikatele, který má přístup k utajované 

informaci stupně utajení Vyhrazené; podnikatel oprávnění k tomuto přístupu 
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získá na základě prohlášení podle § 15a. Ustanovení § 68a v písm. a) až d) 
duplicitně shrnuje povinnosti podnikatele, které vyplývají již z § 15a; záko-
nodárce je doplňuje do hlavy XI patrně jen ve snaze učinit výčet povinností 
při ochraně utajovaných informací kompletním. Výčet je doplněn pouze o po-
vinnosti postupovat při zániku platnosti prohlášení podnikatele obdobně jako 
při zániku osvědčení podnikatele [písm. e)], a v písm. f) je uvedena povinnost 
včas obstarat nové prohlášení podnikatele, pokud to původní zaniklo uplynu-
tím doby platnosti nebo v důsledku změny údajů v něm učiněných, jestliže 
podnikatel přístup k utajované informaci nadále potřebuje.

Související ustanovení:
§ 15a – prohlášení podnikatele, § 98 – bezpečnostní dokumentace podnikatele

§ 69
Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které 

maj  í přístup k utajované informaci, a orgánu státu

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup 
k utajované informaci, a orgán státu jsou povinni
a) zajistit ochranu utajovaných informací podle tohoto zákona a meziná-

rodních smluv,
b) zpracovávat a vést přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné 

mít přístup k utajovaným informacím včetně utajovaných informací 
Evropské unie, Organizace Severoatlantické smlouvy a utajovaných 
informací vyžadujících zvláštní režim nakládání, s uvedením stupně 
utajení, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o zvláštní odborné 
způsobilosti podle tohoto zákona (§ 39); tím nejsou dotčena ustanovení 
zvláštních právních předpisů na úseku odborné způsobilosti29,

c) neprodleně písemně oznámit Úřadu skutečnost, která může mít vliv 
na vydání nebo na platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení 
podnikatele,

d) zajistit vytvoření podmínek pro označování, evidenci, zapůjčování, 
ukládání, přepravu, další manipulaci a vyřazování utajované informa-
ce a utajované informace se zvláštním režimem nakládání v souladu 
s prováděcím právním předpisem,

e) provozovat jen informační systém, který je certifi kován Národním 
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a písemně schvá-
len do provozu,



<<
  /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 /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /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.)
  >>
  /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


