
S vámi od A do Z

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Allianz investiční produkty 
Allianz F1
Komentář – červenec až září 2011

Řecká nákaza se pomalu 
rozšířila i na ostatní státy 
Eurozóny. 

lytiků byly 1.90 %. Za hlavní proinfl ační riziko je 
považovaná oslabující česká koruna. Naopak 
jako protiinfl ační riziko je považován nižší výhled 
zahraničních úrokových sazeb a stav fi nančního 
sektoru a veřejných fi nancí ve vyspělých zemích. 
Nezaměstnanost je stabilní a pohybovala se 
kolem 8.20 %. Hrubý národní produkt za druhý 
kvartál vzrostl meziročně 2.20 %. 

Svět
Situace ve světě je stále napjatá. Vliv měly hlavně 
výrazné problémy v Eurozóně a obavy ze zpo-
malení či zastavení globálního ekonomického 
růstu. Řecko musí splnit tvrdá kritéria, aby ob-
drželo pomoc od evropských zemí. Řecko však 
pravděpodobně cíle nedokáže splnit a vyhlásí 
bankrot. Situaci se snaží koordinovat evropské 
státy. Jestliže by došlo k bankrotu, jednalo by se 
o řízený bankrot s cílem minimalizovat negativní 
vlivy na fi nanční systém. Země by se tak pravdě-
podobně nevyhnuly hromadnému snížení ratin-
gů. Rating byl snížen u Portugalska, Řecka, Itálie, 
USA a dalších států. 
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50 %. Hlavním důvodem byla vyšší infl ace, která 
se pohybuje někde mezi 2.5-3.0 %. Špatná čísla 
vykazuje také americký trh práce. Nezaměstna-
nost se stále drží na úrovni 9.1 %. Ben Bernanke 
potvrdil, že FED aktuálně neplánuje třetí kolo 
kvantitativního uvolňovaní. Zklamáním byl růst 
amerického HDP v druhém kvartálu. Meziročně 
byl evidován nárůst 1.30 %, což bylo výrazně 
pod očekáváním analytiků 1.90 %. Nejistota se 
stupňovala i kvůli neshodě o dluhovém stropu 
mezi politiky v USA. FED ponechal cílovou sazbu 
nezměněnou na úrovni 0-0.25 %.

Čína
Shanghai Composite Index ve třetím kvartálu 
výrazně poklesl. Trhy v Asii reagovaly negativně 
na špatné zprávy z Eurozóny. Centrální ban-
ka zvýšila referenční úrokovou míru popáté 
za posledních osm měsíců. Sazba byla zvýšena 
o 25 basických bodů na úroveň 6.56 %. Hlavní 
hrozbou je infl ace, která v červnu akcelerovala 
na tříleté maximum na úroveň 6.40 %, v červenci 
dokonce dosáhla 6.5 %. Nejvíce k nárůstu přispě-
ly rostoucí ceny potravin. Infl ační cíl je zakotven 
na úrovni 4 % a vláda by chtěla její úroveň zacho-
vat někde pod úrovní 5 %. Hrubý domácí produkt 
za třetí kvartál rostl méně než ve druhém kvartá-
lu, avšak stále překonal očekávání analytiků. Me-
ziročně vzrostl o 9.50 %. Čína tak aktuálně zápasí 
s růstem cen, avšak růst domácího produktu má 
silnou podporu v růstu spotřebitelské důvěry 
a investicích do infrastruktury. V půlce září Čína 

indikovala, že by mohla nakoupit italské dluho-
pisy a také investovat do italských strategických 
společností.

Evropa
Situace v Evropě se výrazně zhoršila. Akciový 
index DJ Eurostoxx 50 ztratil výrazně více než 
globální indexy. Řecko musí splnit tvrdá kritéria, 
aby obdrželo pomoc od evropských zemí. Řecký 
parlament tak přijal i navzdory demonstracím 
reformy, které by měly mít za následek úspory 
v rozsahu 28 miliard EUR. Eurozóna schválila 
část pomoci ve výši 12 miliard EUR. Řecko však 
pravděpodobně cíle nedokáže splnit a vyhlásí 
bankrot. Situaci se snaží koordinovat evropské 
státy. Jestliže by došlo k bankrotu, jednalo by se 
o řízený bankrot s cílem minimalizovat negativ-
ní vlivy na fi nanční systém. Agentura Moody´s 
snižuje na počátku července Portugalsku rating. 
Portugalsko se tak dostává horší rating Ba2. Další 
snížení ratingu postihlo také Irsko, které se též 
připojilo ke státům s neinvestičním ratingem. 
Řecký rating byl v srpnu snížen na úroveň CC. 
Koncem září dochází také ke snížení ratingu 
Itálie. 
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50 %. Hlavním důvodem byla vyšší infl ace, kte-
rá se pohybuje někde mezi 2.5-3.0 %. Nezaměst-
nanost v Eurozóně se dostala na úroveň okolo 
10 %. V září ECB snižuje výhled ekonomického 
růstu na úroveň 1.60 % z 1.90 % a pro rok 2012 
na 1.30 % z 1.70 %. 
Ve třetím kvartálu nejvíce ztrácel bankovní sek-
tor. Nejvíce ztratily akcie Credit Agricole a Soci-
été Générale. V důsledku poklesu cen komodit 
poklesl také Arcelor Mittal. Nejziskovější byla 
v třetím kvartálu společnost Unilever.

Meziměsíční a meziroční výkonnosti jednotli-
vých indexů jsou zahrnuty v mapě výkonností 
hlavních indexů.

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Úvod
Napětí v Evropě a obavy ze zpomalení či za-
stavení  globálního ekonomického růstu, měly 
za následek prudký propad akciových trhů 
ve třetím kvartálu. Kritický byl hlavně měsíc sr-
pen. Poměrně dobré výsledky společností byly 
zastíněné špatnými makroekonomickými zprá-
vami na úrovni jednotlivých vlád v Eurozóně. 
Problémy zadlužených zemí byly opět, i ve tře-
tím kvartálu, hlavním tématem. Krize se rozšířila 
z Řecka i na další státy, Itálii a Španělsko. Po tlaku 
na dluhopisy Španělska a Itálie začala Evropská 
centrální banka nakupovat jejich dluhopisy. Cí-
lem bylo snížení úrokových nákladů spojených 
s jejich emisí. Velmi špatně si vedl bankovní 
sektor v důsledku velké expozice na dluhopisy 
postižených zemí.
Úrokové sazby opět výrazně poklesly. Zpomalení 
růstu a možná recese v Eurozóně výrazně při-
spěly k poklesu úrokových sazeb. Celá výnosová 
křivka se tak výrazně posunula paralelně dolů. 
Mále změny zaznamenaly pouze krátkodobé 
sazby s horizontem do jednoho roku.

Česká republika
Napětí na globálních trzích mělo vliv i na Českou 
republiku. Úrokové sazby navázaly na vývoj v Eu-
rozóně a výnosová křivka tak prudce poklesla. 
Dlouhodobé a střednědobé swapové sazby po-
klesly až o 100 basických bodů. Dluhopisy České 
republiky jsou stále považované za bezpečný 
přístav. Jejich cena výrazně rostla i navzdory růs-
tu cen CDS kontraktů, které se ve třetím kvartálu 
téměř zdvojnásobily a dosáhly úrovně kolem 
160 basických bodů. Celkově bylo uskutečněno 
5 aukcí státních dluhopisů v celkovém objemu 
kolem čtyřiceti miliard CZK. 
Zasedání České národní banky se konalo ve tře-
tím kvartálu dvakrát, v srpnu a září. Dvoutýdenní 
REPO sazba zůstala nezměněná na úrovni 0.75 %. 
Infl ace je aktuálně pod kontrolou a zveřejněná 
data byla pod konsensem analytiků. V srpnu 
infl ace rostla meziročně 1.70 %, očekávaní ana-
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Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Allianz investiční produkty 
Allianz F1 
Komentář – červenec až září 2011

Výkonnost hlavních indexů

* První údaj značí výkonnost v daném období, druhý od začátku roku.

Dow Jones Industrial Average
–12,09 % /–5,74 %

NASDAQ Composite
–12,91 %/–8,95 %

Brasil BOVESPA 
–16,15 %/–24,50 %

PX 50 (Česká republika)
–23,79 %/–23,75 %

DJ Eurostoxx 50
–23,48 %/–21,95 %

Russian RTX index
–29,66 %/–24,24 %

NIKKEI 225 (Japonsko)
–11,37 %/–14,94%

HANG SENG (Čína)
–21,46 %/–23,63 %

Bombai Stock Exxhange
–12,69 %/–19,77 %
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Komentář – červenec až září 2011

Allianz dluhopisový fond Jistota
a Fond Garance

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Investiční strategie

Allianz dluhopisový fond Jistota – bezpečná 
investice založená na investování do státních, 
resp. státem garantovaných dluhopisů.

Allianz Fond Garance – široce diverzifi kovaná 
investiční strategie umožňuje konzervativní pří-
stup k investicím a garantuje zhodnocení ceny 
jednotky na minimální úrovni 2,40 % p.a. 

Komentář k Allianz 
dluhopisovému fondu Jistota

Dluhopisy, díky poklesu sazeb, opět ve třetím 
kvartálu rostly. Úrokové sazby navázaly na vý-
voj v Eurozóně a výnosová křivka tak prudce 
poklesla. Dlouhodobé a střednědobé swapové 
sazby poklesly až o 100 basických bodů. Dlu-
hopisy České republiky jsou stále považované 
za bezpečný přístav. Jejich cena výrazně rostla 
i navzdory růstu cen CDS kontraktů, které se 
ve třetím kvartálu téměř zdvojnásobily a dosáhly 
úrovně kolem 160 basických bodů. Celkově bylo 
uskutečněno 5 aukcí státních dluhopisů v celko-
vém objemu kolem čtyřiceti miliard CZK. Vedle 
zmíněných zpráv bylo klíčovou kurzotvornou 
informací zvýšení ratingu ČR agenturou Stan-
dard&Poor´s o dva stupně.
Zasedání České národní banky se konalo ve tře-
tím kvartálu dvakrát, v srpnu a září. Dvoutýdenní 
REPO sazba zůstala nezměněná na úrovni 0.75 %. 
Infl ace je aktuálně pod kontrolou a zveřejněná 
data byla pod konsensem analytiků.

Úrokové sazby 
pokračovaly v poklesu 
i ve třetím kvartálu.
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Kategorie rizika a výnosu

Allianz dluhopis. fond Jistota

Fond Garance

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost Allianz Dluhopisový fond Jistota v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz dluhopisový fond 0,11% 1,61% 20,50% 23,07% 32,75%

   2007 2008 2009 2010 2011

  Allianz dluhopisový fond 0,23% 4,91% 7,67% 4,56% 3,63%

Zhodnocení v letech 2002–2010

Allianz dluhopisový fond 

Fond Garance

Vývoj ceny podílové jednotky pro oba fondy

Allianz dluhopisový fond Jistota Fond Garance

05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11

Historická výkonnost Fondu Garance v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

    Fond Garance   garantovaný výnos 2,4 % ročně

 Rating podkladových instrumentů



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz akciový fond ETF World

Investiční strategie

Fond investuje do akcií společností po celém světě 
(resp. prostřednictvím ETF) a především vychází 
z akcií obsažených v indexu MSCI World. Fond 
nabízí potenciál nadprůměrného zhodnocení 
v dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře 
rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více. 
Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koru-
ny vůči EURu.

Komentář k fondu

Světové akciové trhy výrazně poklesly. Situace 
ve světě je stále napjatá. Vliv měly hlavně výraz-
né problémy v Eurozóně a obavy ze zpomalení 
globálního ekonomického růstu. Řecko musí 
splnit tvrdá kritéria, aby obdrželo pomoc od ev-
ropských zemí. Řecko však pravděpodobně 
cíle nedokáže splnit a vyhlásí bankrot. Situaci 
se snaží koordinovat evropské státy. Jestliže by 
došlo k bankrotu, jednalo by se o řízený bankrot 
s cílem minimalizovat negativní vlivy na fi nanční 
systém. 
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50 %. Špatná čísla vykazuje také americký trh 
práce. Nezaměstnanost se stále drží na úrov-
ni 9.1 %. Zklamáním byl růst amerického HDP 
ve třetím kvartálu. Meziročně byl evidován ná-
růst 1.30 %. Nejistota se stupňovala i kvůli nesho-
dě o dluhovém stropu mezi politiky v USA. FED 
ponechal cílovou sazbu nezměněnou na úrovni 
0-0.25% 

Evropské akcie ve třetím 
kvartálu výrazně 
zaostávaly za světovými.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond ETF World

TOP 10 - Allianz akciový fond ETF World   

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

MICROSOFT 0,83 %

GENERAL ELECTRIC 0,76 %

PROCTER & GAMBLE 0,69 %

HSBC HOLDING PLC 0,69 %

AT&T 0,69 %

EXXON MOBIL 1,59 %

APPLE 1,44 %

IBM 0,89 %

NESTLE SA 0,89 %

CHEVRON 0,84 %

1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč

80 Kč
03/11 05/11  07/11 09/11 

Historická výkonnost v Kč 

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz akciový fond Evropa 1,48% – – – -9,52
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Allianz akciový fond Euroland

Investiční strategie

Fond investuje na evropských akciových trzích 
a zaměřuje se na investování do takových cen-
ných papírů, které mají růstový potenciál, který 
není plně zohledněn v ceně (růstový přístup). 
Fond nabízí potenciál nadprůměrného zhodnoce-
ní v dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře 
rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více. 
Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koru-
ny vůči EURu.

Komentář k fondu

Situace v Evropě se výrazně zhoršila. Akciový 
index DJ Eurostoxx 50 ztratil výrazně více než 
globální indexy. Řecko musí splnit tvrdá kritéria, 
aby obdrželo pomoc od evropských zemí. Řecko 
však pravděpodobně cíle nedokáže splnit a vy-
hlásí bankrot. Situaci se snaží koordinovat evrop-
ské státy. Jestliže by došlo k bankrotu, jednalo by 
se o řízený bankrot s cílem minimalizovat nega-
tivní vlivy na fi nanční systém.
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50 %. Hlavním důvodem byla vyšší infl ace, kte-
rá se pohybuje někde mezi 2.5-3.0 %. V září ECB 
snižuje výhled ekonomického růstu na úroveň 
1.60% z 1.90% a pro rok 2012 na 1.30 % z 1.70 %. 
Ve třetím kvartálu nejvíce ztrácel bankovní sek-
tor. Nejvíce ztratily akcie Credit Agricole a Soci-
été Générale. V důsledku poklesu cen komodit 
poklesl také Arcelor Mittal. Nejziskovejší byla 
v třetím kvartálu společnost Unilever.

Evropské akcie ve třetím 
kvartálu výrazně 
zaostávaly za světovými.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond Euroland

Historická výkonnost v Kč 

TOP 10 - Allianz akciový fond Euroland   

Vývoj ceny podílové jednotky
105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč

80 Kč
1.3.2011 1.4.2011 1.5.2011 1.6.2011 1.7.2011 1.8.2011 1.9.2011 1.10.2011

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

INDITEX SA 2,76 %

CIE FINANCIERE RICHEMO 2,76 %

DANONE 2,60 %

LINDE AG 2,53 %

PRUDENTIAL PLC 2,48 %

CARLSBERG A/S 3,70 %

SAP AG 3,28 %

RECKITT BENCKISER GROU 3,00 %

SIEMENS AG 2,90 %

BRITISH AMERICAN TOBAC 2,82 %

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz akciový fond Euroland 2,43 % – – – -6,59 %

1 2 3 4 5 6 7
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Komentář – červenec až září 2011

Allianz akciový fond US Equity

Investiční strategie

Fond investuje do akcií  amerických  společností 
se sídlem v USA , případně do společností s vý-
znamnými podnikatelskými aktivitami na trhu 
USA. Fond nabízí potenciál nadprůměrného 
zhodnocení v dlouhodobém horizontu, ovšem 
při vyšší míře rizika spojeného s investicí do akcií. 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 let 
a více. Hodnotu investice může ovlivnit kurz české 
koruny vůči EURu.

Komentář k fondu

Americké akcie ve třetím kvartálu ztrácely. Re-
agovaly hlavně na situaci v Evropě a horší, než 
očekávaný ekonomický růst. Zklamáním byl růst 
amerického HDP ve třetím kvartálu. Meziročně 
byl evidován nárůst 1.30 %, což bylo výrazně 
pod očekáváními analytiků 1.90 %. Špatná čísla 
vykazuje také americký trh práce. Nezaměstna-
nost se stále drží na úrovni 9.1 %. Ben Bernanke 
potvrdil, že FED aktuálně neplánuje třetí kolo 
kvantitativního uvolňovaní.  Nejistota se stupňo-
vala i kvůli neshodě o dluhovém stropu mezi po-
litiky v USA. Dluhový strop byl nakonec navýšen 
a měl by pokrýt potřeby až do roku 2013. FED 
ponechal cílovou sazbu nezměněnou na úrovni 
0-0.25 % a sdělil, že sazba zůstane nezměněná 
až do poloviny roku 2013 za účelem podpory 
ekonomického růstu. Ekonomické oživení je po-
dle FEDu slabší než se očekávalo. Agentura S&P 
dále snížila rating USA z AAA na AA-.

Ekonomické oživení je 
podle FEDu slabší, než se 
očekávalo.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond US Equity

Historická výkonnost v Kč 

TOP 10 - Allianz akciový fond US Equity   

Vývoj ceny podílové jednotky

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

AT&T INC 2,91 %

CHEVRON CORP 2,86 %

ARCHER-DANIELS-MIDLAND 2,67 %

AMGEN INC 2,66 %

INTEL CORP 2,65 %

EXXON MOBIL CORP 4,36 %

BOEING CO/THE 4,32 %

GENERAL ELECTRIC CO 4,28 %
SCHLUMBERGER LTD 3,11 %
PEPSICO INC/NC 3,03 %

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz akciový fond US Equity 2,51 % – – – -5,90 %
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz akciový fond 
Emerging Markets

Investiční strategie

Fond je zaměřen na investování do akcií společ-
ností se sídlem nebo oblastí působnosti na roz-
víjejících se trzích (Emerging Markets), kterými 
mohou být Brazílie, Indie, Čína, Rusko, Korea, 
Taiwan, Mexiko a další. Fond nabízí potenciál 
nadprůměrného zhodnocení v dlouhodobém ho-
rizontu, ovšem při vyšší míře rizika spojeného s in-
vesticí do akcií. Minimální doporučený investiční 
horizont je 10 let a více. Hodnotu investice může 
ovlivnit kurz české koruny vůči EURu.

Komentář k fondu

Finanční trhy na emerging markets reagova-
ly na situaci v Eurozóně prudkým poklesem. 
Nejvíce poklesl ruský RTS index, který ztratil 
až 34.40 %. Špatně si vedl také Brazilský index 
BOVESPA index. Ruské akcie byly tažené hlavně 
poklesem cen ropy a slabším, než očekávaným 
ekonomickým růstem. Brazílie má podobné 
problémy jako Čína. Tíží ji vysoká infl ace, která 
by podle předpovědí měla dosáhnout v roce 
2011 6.56 %. Cíl centrální banky je 4.50 % plus/
mínus 2 procentní body. Infl ace by se tak podle 
nových předpovědí měla dostat nad cílovanou 
hranici. Největší pokles zaznamenala Sberbank, 
která ztratila ve třetím kvartálu až 40%. Výrazně 
ztrácely také Gazprom a Lukoil.

Z trhů Emerging Markets 
ve třetím kvartálu 
výrazně ztrácely ruské 
akcie.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz fond Emerging Markets

Historická výkonnost v Kč 

TOP 10 - Allianz akciový fond Emerging Markets   

Vývoj ceny podílové jednotky

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

BANK MANDIRI TBK PT 2,48%

PETROLEO BRASILEIRO SA 2,43%

ALLIANZ RCM BRAZIL 2,43%

SINOPAC FINANCIAL HOLD 2,05%

NETEASE.COM 2,03%

VALE SA 3,45 %

SAMSUNG ELECTRONICS CO 3,12 %

CNOOC LTD 2,89 %
POWERTECH TECHNOLOGY I 2,71 %
SJM HOLDINGS LTD 2,65 %

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz fond Emerging Markets -5,38 % – – – -12,99 %
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz akciový fond China

Investiční strategie

Fond se zaměřuje na investování do akcií společ-
ností se sídlem v Číně, případně do společností 
s významnými podnikatelskými aktivitami na čín-
ském trhu.
Fond nabízí potenciál nadprůměrného zhod-
nocení v dlouhodobém horizontu, ovšem při 
vyšší míře rizika spojeného s investicí do akcií. 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 
let  a více. Hodnotu investice může ovlivnit kurz 
české koruny vůči EURu.

Komentář k fondu

Shanghai Composite Index ve třetím kvartálu 
výrazně poklesl. Trhy v Asii reagovaly negativně 
na špatné zprávy z Eurozóny. Centrální ban-
ka zvyšila referenční úrokovou míru popáté 
za posledních osm měsíců. Sazba byla zvýšená 
o 25 basických bodů, na úroveň 6.56 %. Hlavní 
hrozbou je infl ace, která v červnu akcelerovala 
na tříleté maximum na úroveň 6.40 %, v červenci 
dokonce dosáhla 6.5 %. Infl ační cíl je zakotven 
na úrovni 4 %, vláda by chtěla její úroveň zacho-
vat někde pod úrovní 5 %. Hrubý domácí produkt 
za třetí kvartál rostl méně než v druhém kvartálu, 
i ta ale překonal očekávání analytiků. Meziročně 
tak vzrostl o 9.50 %. Čína aktuálně zápasí s růs-
tem cen, avšak růst domácího produktu má 
silnou podporu v růstu spotřebitelské důvěry 
a investicích do infrastruktury. 

Velkým problémem 
v Číně je nadále vysoká 
infl ace.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond China

Historická výkonnost v Kč 

TOP 10 - Allianz akciový fond China   

Vývoj ceny podílové jednotky

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

CHINA MOBILE LTD 4,77 %

DIGITAL CHINA HOLDINGS 4,33 %

ZHUZHOU CSR TIMES ELEC 2,78 %

CHINA EVERBRIGHT INTER 2,69 %

BEIJING ENTERPRISES HO 2,68 %

INDUSTRIAL & COMMERCIA 8,15 %

CNOOC LTD 6,44 %

CHINA CONSTRUCTION BAN 5,77 %
BANK OF CHINA LTD 5,49 %
CHINA LIFE INSURANCE C 4,79 %

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz akciový fond China -3,13 % – – – -13,83 %
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz dluhopisový fond 
Bond World

Investiční strategie

Fond investuje do aktiv s pevnou nebo plovoucí 
úrokovou sazbou, především pak do vládních 
dluhopisů, hypotečních zástavních listů a korpo-
rátních dluhopisů. Může také investovat do ko-
munálních cenných papírů, dluhopisů s nein-
vestičním ratingem. Investičním cílem fondu je 
maximalizovat celkový výnos při minimalizaci rizi-
ka ve střednědobém horizontu. Dluhopisový fond 
je aktivně spravován, důraz je kladen na obezřetné 
řízení rizik. Hodnota dluhopisového fondu je citli-
vá na změny tržních úrokových sazeb a na změny 
cen dluhopisů. Minimální doporučený investiční 
horizont je 7 let a více. Hodnotu investice může 
ovlivnit kurz české koruny vůči EURu.

Komentář k fondu

Dluhopisový fond Allianz Bond world ve druhém 
kvartálu mírně vzrostl. Příčinou byly klesající úro-
kové sazby po celém světě. Fond zaznamenal 
pouze malou pozitivní výkonnost, protože u ně-
kterých dluhopisů úroky rostly vzhledem k růstu 
rizikové prémie. Růst rizikové prémie byl důsled-
kem dluhových problémů v jednotlivých státech. 
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50%. Hlavním důvodem byla vyšší infl ace, která 
se pohybuje někde mezi 2.5-3.0 %. Nezaměst-
nanost v Eurozóně se dostala na úroveň kolem 
10 %.
FED ponechal cílovou sazbu nezměněnou 
na úrovni 0-0.25 % a sdělil, že sazba zůstane 
nezměněná až do poloviny roku 2013 za účelem 
podpory ekonomického růstu. 

Ceny některých 
dluhopisů poklesly 
i navzdory poklesu 
sazeb.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz fond Bond World

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz dluhopisový fond Bond World   

TUU1 COMB 1,59 %

BRAZILIAN REAL SPOT 1,24 %

T 0 3/4 06/15/14 1,24 %

MEXICAN PESO SPOT 1,13 %

CCTS FLOAT 04/15/18 1,10 %

JTDB 0 08/15/11 12,85 %

FNCL 4 1/2 7/11 10,08 %

JTDB 0 08/01/11 6,81 %
PIMCO FUNDS IRELAND PL 5,78 %
EDZ2 COMB 2,12 %

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky
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1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz dluhopisový fond Bond -0,42 % – – – -0,17 %



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz smíšený fond Multi-Asset

Investiční strategie

Smíšený fond komplexně řeší alokaci aktiv, má 
aktivně spravované portfolio, důraz je kladen 
na obezřetné řízení rizik. V portfoliu fondu mohou 
být státní i fi remní dluhopisy, akcie a investice 
do komodit – zlata, investice do aktiv rozvíjejících 
se zemí. Fond má dlouhodobý výhled, využívá více 
souběžných strategií poskytujících potenciál pro 
dosažení kapitálových zisků, ovšem s mírně vyš-
ším rizikem. Hodnota smíšeného fondu je citlivá 
na změny tržních úrokových sazeb, na změny cen 
dluhopisů a akcií i cen komodit. Minimální dopo-
ručený investiční horizont je 7 let a více. Hodnotu 
investice může ovlivnit kurz české koruny vůči 
EURu.

Komentář k fondu

Světové akciové trhy výrazně poklesly. Situace 
ve světě je stále napjatá. Vliv měly hlavně výraz-
né problémy v Eurozóně a obavy ze zpomalení či 
zastavení globálního ekonomického růstu. Řec-
ko musí splnit tvrdá kritéria, aby obdrželo pomoc 
od evropských zemí. Řecko však pravděpodobně 
cíle nedokáže splnit a vyhlásí bankrot. Situaci 
se snaží koordinovat evropské státy. Jestliže by 
došlo k bankrotu, jednalo by se o řízený bankrot 
s cílem minimalizovat negativní vlivy na fi nanční 
systém. Dluhopisy ve druhém kvartálu větši-
nou rostly. Příčinou byly klesající úrokové sazby 
po celém světě. Fondu u některých dluhopisů 
rostly úroky, vzhledem k růstu rizikové prémie. 
Růst rizikové prémie byl důsledkem dluhových 
problémů v jednotlivých státech. 
Ceny komodit zaznamenaly díky nejistotě větši-
nou pokles. Ceny ropy v třetím kvartálu výrazně 
poklesly (-16.50 %) a kopírovaly tak situaci na ak-
ciových trzích. Poklesly také základní suroviny. 
Futures kontrakty na měď ztratily 22.70 %. Na-
opak díky nejistotě si nejlépe vedlo zlato, které 
posílilo o 9.20 %.  

Akcie a komodity byly 
hlavní příčinou poklesu 
fondu Allianz  Smíšený 
fond Multi-Asset.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz smíšený fond Multi-Asset

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz smíšený fond Multi-Asset   

PIMCO FUNDS GLOBAL INV 4,34 %

GOLD BULLION SECURITIE 4,03 %

PIMCO FUNDS GLOBAL INV 3,47 %

CAN 1 1/2 06/01/12 2,54 %

PIMCO FUNDS GLOBAL INV 2,32 %

PIMCO FUNDS IRELAND PL 19,04 %

ESU1 17,43 %

RXU1 8,44 %
PIMCO FUNDS GLOBAL INV 4,92 %
PIMCO TOTAL RETURN BON 4,46 %

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky
101 Kč

100 Kč

99 Kč
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97 Kč

96 Kč

95 Kč
1.3.2011 1.5.2011  1.7.2011 1.9.2011

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz smíšený fond Multi-Asset -3,54 % – – – -3,30 %



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz smíšený fond Opportunity

Investiční strategie

Portfolio fondu může obsahovat všechny základní 
třídy aktiv, investiční nástroje s vysokou mírou rizi-
ka (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměn-
livým výnosem) mohou představovat až 100 % 
podkladových aktiv. Sektorové ani geografi cké 
omezení není stanoveno. Fond nabízí potenciál 
nadprůměrného zhodnocení v dlouhodobém 
horizontu, ovšem při vyšší míře rizika. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více.

Komentář k fondu

Akcie společnosti Berkshire Hathway v třetím kvar-
tálu poklesly o 8.05%. Pokles byl výrazný, ale menší 
než u světových indexů. Akcie reagovaly na nega-
tivní vývoj na globálních trzích. 
Hlavní stimul pro akcie přišel koncem září, kdy se 
společnost rozhodla nakoupit zpět akcie. Společ-
nost má aktuálně hotovost v objemu 48 miliard 
USD a plánuje zpětný odkup realizovat v případě, 
že hotovost bude vyšší než 20 miliard USD. V půl-
ce srpna provedla společnost investici do Bank of 
America ve výší 5 miliard USD. V srpnu společnost 
reportovala čistý zisk na akcii ve výši 1 640 USD 
(odhady byly 1 623 USD). 

Koncem září Berkshire 
Hathway ohlásila zpětný 
odkup vlastních akcií.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz smíšený fond Opportunity

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz smíšený fond Opportunity   

BERKSHIRE HATHAWAY 100 %
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Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky
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1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz smíšený fond Opportunity 7,95 % – – – 2,47 %



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz smíšený fond Universe 10

Investiční strategie

Fond je široce diverzifi kován mezi různé regiony 
i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje 
všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá 
potřeby dlouhodobého dynamického investora. 
V akciové části portfolia převládají fondy zaměře-
né na akcie vyspělých trhů a střední Evropy, doplň-
kově pak rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce 
mohou být výrazně obsaženy fondy high-yield 
dluhopisů, které jsou sice kolísavější než dluhopisy 
státní, nabízejí však zpravidla vyšší zhodnocení. 
Konzervativní složka portfolia je převážně tvořena 
korunovými dluhopisy nebo dluhopisovými fondy, 
případně nástroji peněžního trhu (včetně fondů). 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 let 
a více.

Komentář k fondu

Aktuální komentáře naleznete na webu správce: 
http://www.partnersis.cz/podilove-fondy/podilo-
vy-fond-2/

Kategorie rizika a výnosu

Allianz smíšený fond Universe 10

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz smíšený fond Universe 10   

Pioneer Funds – Commodity 4,71 %

Franklin Templeton In- 4,56 %

ING L Invest – Global Oppor- 4,54 %

BlackRock GF – Global Dyna- 4,53 %

JPMorgan Funds – Eastern 4,12 %

 ING INTERNATIONAL – CZECH 6,46 %

Pioneer – obligační plus 6,46 %

KB Dluhopisový 6,45 %

Pioneer – akciový fond 6,43 %

ING International – Czech 5,21 %
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Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky
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1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz smíšený fond Universe 10 -3,28 % – – – -6,51 %



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz smíšený fond Universe 13

Investiční strategie

Fond je široce diverzifi kován mezi různé regiony 
i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje 
všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá 
potřeby dlouhodobého dynamického investora 
s malou averzí k investičnímu riziku. V akciové 
části portfolia převládají fondy zaměřené na akcie 
vyspělých trhů a střední Evropy, doplňkově pak 
rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce mohou 
být výrazně obsaženy fondy high-yield dluhopisů, 
které jsou sice kolísavější než dluhopisy státní, na-
bízejí však zpravidla vyšší zhodnocení.

Minimální doporučený investiční horizont je 10 
let a více.

Komentář k fondu

Aktuální komentáře naleznete na webu správce: 
http://www.partnersis.cz/podilove-fondy/part-
ners-universe-13/

Kategorie rizika a výnosu

Allianz smíšený fond Universe 13

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz smíšený fond Universe 13   

BlackRock Global Funds - Glo- 4,82%

JPMorgan Funds - Eastern 4,10%

Schroder ISF - Emerging 3,67%

GAM SF - U.S. All Cap Equity 3,58%

Aviva Investors Global Convert 3,26%

PIONEER - AKCIOVÝ FOND 5,74%

Pioneer Funds - Commodity 5,46%

ING International - Czech 5,05%

Franklin Templeton In- 4,88%

ING L Invest - Global Oppor- 4,87%

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky

1.3.2011 1.4.2011 1.5.2011 1.6.2011 1.7.2011 1.8.2011 1.9.2011 1.10.2011

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz smíšený fond Universe 13 -3,28 % – – – -6,81 %
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2011

Allianz akciový fond ETF Euro

Investiční strategie

Fond investuje do indexových akcií (resp. ETF)  
a sleduje benchmark Eurostoxx50. Fond nabízí 
potenciál zhondocení na úrovni benchmarku  
v dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře 
rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více. 
Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koru-
ny vůči EURu.

Komentář k fondu

Situace v Evropě se výrazně zhoršila. Akciový index 
DJ Eurostoxx 50 ztratil výrazně více, než globální 
indexy. Řecko musí splnit tvrdá kritéria, aby obdr-
želo pomoc od evropských zemí. Řecko však prav-
děpodobně cíle nedokáže splnit a vyhlásí bankrot. 
Situaci se snaží koordinovat evropské státy. Jestliže 
by došlo k bankrotu, jednalo by se o řízený bankrot 
s cílem minimalizovat negativní vlivy na fi nanční 
systém.
Evropská centrální banka zvyšuje referenční 
úrokovou sazbu o 25 basických bodů na úroveň 
1.50 %. Hlavním důvodem byla vyšší infl ace, kte-
rá se pohybuje někde mezi 2.5-3.0 %. V září ECB 
snižuje výhled ekonomického růstu na úroveň 
1.60 % z 1.90 % a pro rok 2012 na 1.30 % z 1.70 %. 
Ve třetím kvartálu nejvíce ztrácel bankovní sektor. 
Nejvíce ztratily akcie Credit Agricole a Société Gé-
nérale. V důsledku poklesu cen komodit poklesl 
také Arcelor Mittal. Nejziskovejší byla v třetím kvar-
tálu společnost Unilever.

Evropské akcie ve 
třetím kvartálu výrazně 
zaostávaly za světovými.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond ETF Euro

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. 
Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout 
použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

TOP 10 - Allianz akciový fond ETF Euro   

Siemens 3,25%

Unicredit 3,25%

Eni 3,01%

Allianz 2,95%

BNP Paribas 2,95%

TOTAL 5,69 %

Banco Santander Sa 4,32 %

E.On 4,12 %

Nokia 3,87 %

Telefonica 3,87 %

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

Vývoj ceny podílové jednotky
105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč
1.3.2011 1.5.2011 1.7.2011 1.9.2011

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

Allianz akciový fond ETF Euro 5,66 % – – – -4,11 %



<<
  /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 1.3
  /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>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


