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Počet listů k dani z pozemků:

Počet listů k dani ze staveb:

Počet příloh k listům:

Počet příloh ostatních:

Zrušené Listy č. s údaji k dani z pozemků

Zrušené Listy č. s údaji k dani ze staveb

04 Příjmení

05 Rodné příjmení

06 Jméno

08 Obchodní jméno právnické osoby

dodatek obchodního jména

09 Trvalé bydliště fyzické osoby - sídlo právnické osoby:

a) obec                                                                                                                      b) PSČ                       c) telefon

d) ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)                                                                             e) fax

f) stát

10 Bankovní účty: číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

07 Tituly

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ 
k dani z nemovitostí na rok

podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

otisk prezentačního razítka fi nančního úřadu

Poplatník

fyzická osoba01 Daňové identifi kační číslo

02 Rodné číslo

/

03 Identifi kační číslo 

právnická osoba

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
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09 Trvalé bydliště fyzické osoby - sídlo právnické osoby:

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi



12 Název obce

14 Název KÚ

c)  právní vztah

b)  výměra parcely 
    v m2

a)  parcelní číslo

16 Parcela:

d) nárok na osvobo- 
zení výměra  v m2

e)  zastavěná 
    plocha v m2

17 Důvody pro podání 
dodatečného přiznání 
a den jejich zjištění

II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků

11 Druh pozemku

   A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad                    D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb
    B - trvalý travní porost                                                                         E - zastavěná plocha a nádvoří
    C - hospodářský les                                                                             F - stavební pozemek
                                                                                                                 G - ostatní plocha

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh 

13 Kód obce

15 Kód KÚ

d)

e)

c)

b)

a) a)

b)

c)

d)

e)
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Finanční úřadPoplatníkMěr. j.

Kč

Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daň z pozemků
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 4 a § 18 
odst. 1 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Č. ř.

28 Daňová povinnost

27

25

Koefi cient podle § 6 odst. 4 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona23

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona21

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona22

Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 
odst. 1 a 2 zákona19

Výměra druhu pozemku18

Kč

Kč

Kč/m2

m2

%

Kč

Kč

m2

20

24

Nárok na osvobození ve výměře26 m2

,

,

,

,



14 Název KÚ

17 Důvody pro podání  
dodatečného přiznání

     a den jejich zjištění

II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků

11 Druh pozemku

   A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad                    D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb
    B - trvalý travní porost                                                                         E - zastavěná plocha a nádvoří
    C - hospodářský les                                                                             F - stavební pozemek
                                                                                                                 G - ostatní plocha

15 Kód KÚ

e)  zastavěná 
    plocha v m2

e) e)

d) nárok na osvobo-
zení výměra  v m2

d) d)

c)  právní vztah c) c)

b)  výměra parcely 
    v m2 b) b)

16 Parcela:
a)  parcelní číslo a) a)

12 Název obce 13 Kód obce

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh 

Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)

3

Finanční úřadPoplatníkMěr. j.

Kč

Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daň z pozemků
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 4 a § 18 
odst. 1 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Č. ř.

28 Daňová povinnost

27

25

Koefi cient podle § 6 odst. 4 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona23

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona21

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona22

Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 
odst. 1 a 2 zákona19

Výměra druhu pozemku18

Kč

Kč

Kč/m2

m2

%

Kč

Kč

m2

20

24

Nárok na osvobození ve výměře26 m2
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Příloha č.

k Listu č.

s údaji k dani z pozemků   

16 Parcela:

a)  parcelní číslo a) a)

b)  výměra parcely 
    v m2 b) b)

c)  právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo- 
zení výměra  v m2 d) d)

e)  zastavěná 
    plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a)  parcelní číslo a) a)

b)  výměra parcely 
    v m2 b) b)

c)  právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo- 
zení výměra  v m2 d) d)

e)  zastavěná 
    plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a)  parcelní číslo a) a)

b)  výměra parcely 
    v m2 b) b)

c)  právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo- 
zení výměra  v m2 d) d)

e)  zastavěná 
    plocha v m2

e) e)

16 Parcela:

a)  parcelní číslo a) a)

b)  výměra parcely 
    v m2 b) b)

c)  právní vztah c) c)

d) nárok na osvobo- 
zení výměra  v m2 d) d)

e)  zastavěná 
    plocha v m2

e) e)
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30 Název obce

32 Název KÚ

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh 

31 Kód obce

33 Kód KÚ

III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb

29 Druh stavby

    H -  obytný dům                                                                                         Stavba pro podnikatelskou činnost
    I  -  ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu                           M   -  zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství    
    J -  stavba k individuální rekreaci včetně                                                       N   -  průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní 
           rodinných domů využívaných                                                                             zemědělská výroba 
           k individuální rekreaci                                                                               O   -  ostatní podnikatelská činnost 
    K -  stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci                          
    L -  garáž vystavěná odděleně od obytného domu                                 P - ostatní stavba    

37 Popis stavby

36 Parcelní číslo

34 Číslo popisné
    nebo evidenční

40 Důvody pro podání
    dodatečného přiznání
    a den jejich zjištění

38 Stavba dokončena
    v roce

35 Stavba na cizím
    pozemku

39 Právní vztah
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Č.  ř. Měr.  j. Poplatník Finanční  úřad

Výměra zastavěné plochy podle § 10 zákona
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)

Daň ze staveb
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

41 m2

Kč

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

Počet nadzemních podlaží dalších

Koefi cient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně
(zaokrouhlí se na 2 des. místa)

42

43

44

45

46

Zvýšení základní sazby za další
nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 zákona

Kč/m2

Kč/m2

Kč

Výměra podlahové plochy nebytového
prostoru sloužícího k podnikání

Výše nároku na odpočet podle § 18
odst. 2 zákona

Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 
odst. 2 zákona (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

47

48

49

50

51

52

Kč

Kč

Kč

m2

Kč

Daňová povinnost53
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P O K Y N Y
k dodatečnému přiznání k dani z nemovitostí

1. Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí se podává do konce měsíce následujícího po zjištění poplatníka, že jeho daňová 
povinnost má být vyšší nebo nižší, než jeho poslední známá daňová povinnost podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. V této 
lhůtě je dodatečná daň též splatná. Poslední známou daňovou povinností je částka daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně 
fi nanční úřad. Dodatečné přiznání není přípustné, jestliže před jeho podáním byl učiněn fi nančním úřadem úkon směřující k přezkoušení 
správnosti daňové povinnosti za období, kterého by se dodatečné přiznání týkalo, a to až do doby ukončení tohoto úkonu. Je-li 
na základě úkonu fi nančního úřadu vydáno rozhodnutí o daňovém základu či dani, za dobu ukončení úkonu se považuje den, kdy 
toto rozhodnutí nabylo právní moci. Poplatník musí být o takovém úkonu zpraven.

Upozornění:
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2001 jsou předmětem daně ze staveb rovněž byty včetně podílu na společných částech 

stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, 
které jsou evidovány v katastru nemovitostí, přičemž stavby, v nichž se tyto byty nebo samostatné nebytové prostory nacházejí, 
nejsou předmětem daně. Dodatečné daňové přiznání se v těchto případech doplní „Vložkou do přiznání k dani z nemovitostí“, 
při jejímž vyplnění se postupuje podle tiskopisu „Pokyny k vyplnění vložky do přiznání k dani z nemovitostí“.

2. Při vyplňování jednotlivých řádků dodatečného přiznání, s výjimkou ř. 17 a ř. 40, použijte „Pokyny k vyplnění přiznání k dani
z nemovitostí od r. 1995“, které jsou k dispozici jako samostatný tiskopis. V ř. 17 a ř. 40 uveďte den zjištění a důvody, pro které 
podáváte dodatečné přiznání k již podanému přiznání k dani nebo dílčímu přiznání k dani, např. zjištění větší výměry pozemku; 
záměna druhu pozemku nebo druhu stavby; omylem uplatněný nárok na osvobození; přehodnocení počtu dalších nadzemních 
podlaží; půdorys stavby rozšířen o původně nezapočítanou zastavěnou plochu terasy dodatečně posouzenou stavebním úřadem 
jako stavba, kde lze vytypovat obvodový plášť stavby apod.

3. V záhlaví tohoto tiskopisu je nutno vyplnit čísla Listů z již podaného přiznání k dani rušených tímto dodatečným přiznáním. 
Uveďte zde i počet vyplněných Listů s údaji k dani z pozemků a údaji k dani ze staveb v tomto tiskopisu a počet příloh.

4. U II. oddílu - Údaje k dani z pozemků zvolte vyplněním čísla Listu do rámečku způsob dodatečného uvedení údajů k dani
z pozemků. Buď se jedná o dodatečnou opravu údajů již vyplněného Listu č. ........ v podaném přiznání k dani z nemovitostí (např. 
opravuji dodatečně údaje na Listu č. 3) nebo o dodatečné vyplnění údajů na novém Listu č. ........, který neobsahovalo již podané 
přiznání k dani z nemovitostí (např. v podaném přiznání vyplněno 7 Listů s údaji k dani z pozemků a na Listu č. 8 vyplníte ještě 
neuvedené údaje k dani z pozemků) nebo údaje nebyly zahrnuty v poslední známé daňové povinnosti.

5. U III. oddílu - Údaje k dani ze staveb zvolte vyplněním čísla Listu do rámečku způsob dodatečného uvedení údajů k dani ze 
staveb. Buď se jedná o dodatečnou opravu údajů již vyplněného Listu č. ........ v podaném přiznání k dani z nemovitostí (např. 
opravuji dodatečně údaje na Listu č. 3) nebo o dodatečné vyplnění údajů na novém Listu č. ........, který neobsahovalo již podané 
přiznání k dani z nemovitostí (např. v podaném přiznání vyplněno 7 Listů s údaji k dani ze staveb a na Listu č. 8 vyplníte ještě 
neuvedené údaje k dani ze staveb) nebo údaje nebyly zahrnuty v poslední známé daňové povinnosti.

6. Ve IV. oddílu - Údaje k dani z nemovitostí:
ř. 54a - uveďte daňovou povinnost (součet údajů na ř. 28) za všechny pozemky po zohlednění dodatečných údajů, tj. včetně daňové 
povinnosti za pozemky, u kterých se daňová povinnost nemění.
ř. 54b - uveďte poslední známou daňovou povinnost.
ř. 55a - uveďte daňovou povinnost (součet údajů na ř. 53) za všechny stavby po zohlednění dodatečných údajů, tj. včetně daňové 
povinnosti za stavby, u kterých se daňová povinnost nemění.
ř. 55b - uveďte poslední známou daňovou povinnost.
ř. 56a - uveďte součet údajů na ř. 54a a 55a.
ř. 56b - uvedete součet údajů na ř. 54b a 55b, tedy poslední známou daňovou povinnost.
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Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh 

III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb

29 Druh stavby

    H -  obytný dům                                                                                         Stavba pro podnikatelskou činnost
    I  -  ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu                           M   -  zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
    J -  stavba k individuální rekreaci včetně                                                       N   -  průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní 
           rodinných domů využívaných                                                                             zemědělská výroba 
           k individuální rekreaci                                                                               O   -  ostatní podnikatelská činnost 
    K -  stavba k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci                          
    L -  garáž vystavěná odděleně od obytného domu                                 P - ostatní stavba    

40 Důvody pro podání
  dodatečného přiznání
  a den jejich zjištění

30 Název obce

32 Název KÚ

31 Kód obce

33 Kód KÚ

37 Popis stavby

36 Parcelní číslo

34 Číslo popisné
    nebo evidenční

38 Stavba dokončena
    v roce

35 Stavba na cizím
    pozemku

39 Právní vztah

7

Č.  ř. Měr.  j. Poplatník Finanční  úřad

Výměra zastavěné plochy podle § 10 zákona
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)

Daň ze staveb
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

41 m2

Kč

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

Počet nadzemních podlaží dalších

Koefi cient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně
(zaokrouhlí se na 2 des. místa)

42

43

44

45

46

Zvýšení základní sazby za další
nadzemní podlaží podle § 11 odst. 2 zákona

Kč/m2

Kč/m2

Kč

Výměra podlahové plochy nebytového
prostoru sloužícího k podnikání

Výše nároku na odpočet podle § 18
odst. 2 zákona

Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 
odst. 2 zákona (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

47

48

49

50

51

52

Kč

Kč

Kč

m2

Kč

Daňová povinnost53
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Přiznání  sestavil                                                                                                                           Telefon

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Splátky daně  pro poplatníky 
při provozování zemědělské 
výroby a chovu ryb v Kč

Splátky daně pro poplatníky
ostatní v Kč

57 Provozování zemědělské výroby nebo chovu ryb

54

55

56

Daň z pozemků celkem v Kč
Souhrn údajů na ř. 28 ve II. oddíle ze všech listů

Daň ze staveb v Kč
Souhrn údajů na ř. 53 ve III. oddíle ze všech listů

Daň z nemovitostí celkem v Kč
ř. 54 + ř. 55

a po dodatečném přiznání

b poslední známá daň. povinnost

a po dodatečném přiznání

b poslední známá daň. povinnost

a po dodatečném přiznání

b poslední známá daň. povinnost

58

59

poplatník

poplatník

FÚ

FÚ

1.  splátka 2.  splátka 3.  splátka 4.  splátka

IV. ODDÍL
Údaje k dani z nemovitostí

                                                                            Otisk
Datum                                                                  razítka                                                                                       Podpis

8

*) Rozumí se způsob vyměření daně, tj. dle § 46 odst. 5 ZSDP, § 13a ZDNE, platebním nebo dodatečným platebním výměrem, hromadným předpisným 
seznamem anebo rozhodnutím o řádném nebo mimořádném opravném prostředku

Rok Daň z nemovitosti v Kč Vyměřil
dne podpis

Rozhodnutím *)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


