INFORMAČNÍ SYSTÉM
O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU

4. čtvrtletí
2020
Výsledky ke dni 24.3.2021

WWW.ISPV.CZ
































































&RS\ULJKW0369÷5
3XEOLNDFHDQLMHMtĴiVWQHVPtEŢWNRStURYiQDUR]ŖLŒRYiQDD]DŒD]RYiQDGRLQIRUPDĴQtFKV\VWpPŝ YMDNpNROLY
IRUPĹ HOHNWURQLFNpPHFKDQLFNpRSWLFNpPDJQHWLFNpDM EH]StVHPQpKRVRXKODVX

0LQLVWHUVWYDSUiFHDVRFLiOQtFKYĹFt
=SUDFRYDWHO75(;,0$VSROVURWŒtGD7RPiŖH%DWL/RXN\=OtQ

Obsah

OBSAH
Úvodní část
Základní informace o ISPV .............................................................................................. 7
Základní metodické přístupy ........................................................................................... 8
Popis publikovaných tabulek ........................................................................................... 9
Komentář k výsledkům za 4. čtvrtletí 2020 ..................................................................... 11

Výsledková část
Celkem ČR
Mzdy podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE ........................................................ 17
Odpracovaná a neodpracovaná doba podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE .......... 18

Mzdová sféra ČR
Mzdy podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE ........................................................ 21
Odpracovaná a neodpracovaná doba podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE .......... 22
Základní informace o hodinovém výdělku ....................................................................... 23
Hodinový výdělek podle pohlaví a věku ........................................................................ 24
Hodinový výdělek podle hlavních tříd a tříd zaměstnání CZ-ISCO .................................... 25
Hodinový výdělek podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO ............................... 27

Platová sféra ČR
Platy podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE .......................................................... 41
Odpracovaná a neodpracovaná doba podle sekcí ekonomických činností CZ-NACE .......... 42
Základní informace o hodinovém výdělku ....................................................................... 43
Hodinový výdělek podle pohlaví a věku ........................................................................ 44
Hodinový výdělek podle hlavních tříd a tříd zaměstnání CZ-ISCO .................................... 45
Hodinový výdělek podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO ............................... 47

WWW.ISPV.CZ

WWW.ISPV.CZ

ÓYRGQtĴiVW

WWW.ISPV.CZ

WWW.ISPV.CZ

Úvodní

část

Základní informace o ISPV
Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování
výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření.
Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hrubá měsíční mzda (plat) a hodinový výdělek.
Šetření je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings Survey“,
viz nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Gestorem šetření je
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). K průběhu šetření a k výstupům se vyjadřuje
komise, složená ze zástupců MPSV, Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva financí,
České národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu
a dopravy ČR, CERGE-EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Zpracovatelem ISPV je TREXIMA, spol.
s r.o. (www.trexima.cz).
Šetření ISPV sleduje výdělky ve mzdové i platové sféře. Ve mzdové sféře je zjišťování
prováděno pod názvem „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ a je zařazeno do programu
statistických zjišťování vyhlášených ČSÚ ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (viz
příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020)
a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Čtvrtletně jsou zjišťovány základní údaje
o mzdách, pracovní době a počtu zaměstnanců. Pololetně jsou navíc zjišťovány podrobné údaje
o mzdách, hodinových výdělcích a pracovní době jednotlivých zaměstnanců. Zdrojem dat pro
platovou sféru jsou Informační systémy o platu a služebním příjmu (ISPSP), které jsou spravovány
Ministerstvem financí a jsou realizovány s pololetní periodou. Informační systémy o platu
a služebním příjmu zahrnují Informační systém o platu (ISP), Informační systém o platu státních
zaměstnanců (ISPSZ), Informační systém o služebním platu vojáků z povolání (ISSPV)
a Informační systém o služebním příjmu (ISSPr).
Publikace ISPV o mzdách a pracovní době je v odvětvovém třídění vydávána každé čtvrtletí.
V každém sudém čtvrtletí je publikace rozšířena o informace o hodinových výdělcích. Vedle
čtvrtletních publikací vycházejí vždy za 1. pololetí a za celý rok publikace za mzdovou
a platovou sféru s údaji o mzdách a pracovní době v podrobných klasifikacích, zejména
podle jednotlivých zaměstnání. Jednou ročně jsou v rámci „Regionální statistiky ceny práce“
(RSCP) vydávány publikace za jednotlivé kraje ČR.
Výsledkové publikace ISPV ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici
na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz/web/cz/informacni-system-o-prumernemvydelku-ispv-). Regionální statistika je zveřejňována taktéž na stránkách MPSV
(www.mpsv.cz/web/cz/statistika-vydelku). Všechny výsledkové publikace, aktuální studie
a analýzy z oblasti odměňování nabízí portál www.ispv.cz. Ten zároveň slouží jako podpora
respondentům ISPV, kteří zde naleznou všechny potřebné informace a podpůrné nástroje pro
zasílání dat.
Ministerstvo práce a sociálních věcí děkuje všem respondentům šetření za přípravu vstupních
dat pro šetření. Svědomitý přístup respondentů a dodržování termínů pro předání dat umožňují
pravidelně uveřejňovat tuto publikaci.
WWW.ISPV.CZ
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Základní metodické přístupy
Tato publikace přináší charakteristiky hrubé měsíční mzdy (platu), hodinového výdělku
a pracovní doby získané v rámci šetření ISPV za mzdovou a platovou sféru (a u vybraných
tabulek za celou Českou republiku). Tabulky obsahují čtvrtletní výsledky z hlediska hrubé měsíční
mzdy (platu) a pracovní doby za jednotlivé sekce odvětvové klasifikace CZ-NACE v souhrnu
za celou ČR, ale také za mzdovou a platovou sféru. Tabulky týkající se hodinových výdělků
obsahují výsledky v členění podle pohlaví a věku a podle klasifikace CZ-ISCO, a to za mzdovou
i platovou sféru. V ISPV se zařazují do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odměňují
mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109
odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na základě zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, na základě zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a na základě
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
Primárním výsledkem ISPV jsou statistiky mzdové a platové úrovně jednotlivých zaměstnání
v ČR (od roku 2011 v klasifikaci CZ-ISCO), dále statistiky mezd, hodinových výdělků a pracovní
doby v členění podle charakteristik zaměstnance i zaměstnavatele.
Od roku 2011 charakterizují výsledky ISPV celou zaměstnaneckou populaci v ČR, neboť
jsou nově zahrnuti dříve nesledovaní zaměstnanci malých podniků s méně než 10 zaměstnanci,
a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů – fyzických osob. Tato změna znamená
zvýšení reprezentativnosti statistických údajů obsažených v publikaci. K výraznějším změnám
došlo u třídění podle zaměstnání, kde byla navíc od roku 2011 změněna klasifikace zaměstnání
na CZ-ISCO (dříve KZAM-R).
Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je ISPV dalším zdrojem informací o mzdách a platech
v České republice. Výkaznictví ČSÚ sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců
a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění
podle podnikových charakteristik. Jeho účelem je makroekonomický pohled na jednotlivá
odvětví ekonomiky v rámci dlouhé časové řady. Naproti tomu údaje z ISPV slouží primárně
k porovnávání mzdové úrovně jednotlivých skupin zaměstnanců – při znalosti mzdové
diferenciace, mzdových složek, pracovní doby – mezi sebou v podrobné klasifikaci zaměstnání
CZ-ISCO a v různých krajích. Navíc umožňuje standardizované srovnání mezi jednotlivými
zeměmi EU. Při srovnání výsledků průměrných mezd ČSÚ a ISPV je třeba vzít v úvahu rozdílný
způsob přepočtu zaměstnanců (na plné úvazky podle ČSÚ a na plnou placenou dobu
podle ISPV).
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Popis publikovaných tabulek
Tabulky jsou v této publikaci rozděleny do tří bloků podle sféry, které se výsledky týkají.
První blok tvoří tabulky za Českou republiku, druhý blok tabulky za mzdovou sféru a třetí blok
tabulky za platovou sféru. V rámci každé sféry jsou tabulky rozděleny do 2, resp. 3 okruhů.
Blok za Českou republiku, mzdovou i platovou sféru obsahuje vždy tabulky ze dvou okruhů,
a to okruhu hrubé měsíční mzdy (typ tabulek M6q) a měsíční odpracované a neodpracované
doby (typ tabulek T6q). Bloky za mzdovou a platovou sféru obsahují navíc okruh tabulek s údaji
o hodinovém výdělku (typ tabulek Vx).
V tabulkách týkajících se hrubé měsíční mzdy (CR-M6q, MZS-M6q, PLS-M6q) jsou použity
následující charakteristiky:
Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je přepočten na plné úvazky a
na plně placenou dobu (vyloučena je doba nemoci
a neplacené absence).

Medián hrubé
měsíční mzdy

Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané
řady měsíčních mezd, polovina mezd je nižší než medián
a druhá polovina je vyšší než medián.

Průměr hrubé
měsíční mzdy (platu)

Měsíční průměr hrubé mzdy (resp. platu) na jednoho
přepočteného zaměstnance.

Podíl mimořádných
odměn

Průměrný podíl mimořádných odměn (např. čtvrtletní,
pololetní, roční odměny) na celkové hrubé mzdě.

V tabulkách měsíční odpracované a neodpracované doby (CR-T6q, MZS-T6q, PLS-T6q) jsou
použity následující charakteristiky:
Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je přepočten na plné úvazky
podle evidenčních měsíců (shodně s definicí ČSÚ).

Odpracovaná doba
celkem

Měsíční průměr odpracované
přepočteného zaměstnance.

Přesčas

Měsíční průměr hodin práce přesčas.

doby

na jednoho

Neodpracované hodiny Měsíční průměr celkových neodpracovaných hodin
celkem
z fondu pracovní doby.
Neodpracované
placené hodiny

Měsíční průměr neodpracovaných hodin z fondu
pracovní doby, u nichž je poskytována nekrácená
náhrada mzdy. Jedná se o neodpracované hodiny
s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak
pracovní dny, důležitých překážek na straně
zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny
neodpracované
z důvodu
dočasné
pracovní
neschopnosti a ošetřování člena rodiny.
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V tabulkách týkajících se hodinového výdělku (tj. tabulkách typu MZS-Vx, PLS-Vx) jsou
použity následující charakteristiky:
Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je přepočten na plné úvazky a
na plně placenou dobu (vyloučena je doba nemoci
a neplacené absence).

Medián hodinového
výdělku

Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané
řady hodinových výdělků, polovina výdělků je nižší než
medián a druhá polovina je vyšší než medián.

Diferenciace
hodinového výdělku

První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších
hodnot sledovaného znaku. Devátý decil je hodnota, nad
kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku.

Průměr hodinového
výdělku

Průměr hodinového výdělku na jednoho přepočteného
zaměstnance.
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Komentář k výsledkům za 4. čtvrtletí 2020
Odměňování ve mzdové a platové sféře
Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá,
že ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře.
Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 výše 33 234 Kč.
Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 39 818 Kč, a zvýšila
se tak o 6,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu
dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 výše 43 781 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat
v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 14,1 % na 47 418 Kč.
Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 o 10 547 Kč vyšší
než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční
plat v platové sféře o 7 600 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové
sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje
i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých
sférách. Ve 4. čtvrtletí 2020 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře
(6 584 Kč/měs) než v platové sféře (3 637 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví
Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2020 v jednotlivých odvětvích
ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.
Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl
zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“
(12 578 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 856 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst
průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (+34,9 %)
a „administrativní a podpůrné činnosti“ (+9,7 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětvích
„činnosti v oblasti nemovitostí“ (-4,1 %) „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (-2,9 %)
a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (-1,4 %).
Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů
zaznamenán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (+33,5 %) a „vzdělávání“ (+14,6 %),
pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny
Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření,
že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2020 mimořádné odměny 9,2 % průměrné mzdy,
zatímco v platové sféře 21,1 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci
odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán
v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 25,0 % mzdy) a „zásobování vodou, činnosti související
s odpady“ (průměrně 14,0 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry byl nejvyšší podíl
WWW.ISPV.CZ
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mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 29,2 %
platu) a „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 25,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví
S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj
odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 ukazují tabulky MZS-T6q
a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci
ve mzdové sféře v průměru 131,4 hodiny měsíčně za měsíc a v platové sféře 134,9 hodiny
měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2020 průměrně o 3,5 hodiny
měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.
Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu
meziročnímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2020
ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“. Ve 4. čtvrtletí 2020
odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 54,8 hodiny měsíčně méně ve srovnání se
4. čtvrtletím 2019. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala taktéž pokles
odpracované doby. I v platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby.
Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „kulturní, zábavní
a rekreační činnosti“, kteří odpracovali o 12,2 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným
obdobím předchozího roku.
Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali
ve 4. čtvrtletí 2020 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období
odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,4 hodiny měsíčně přesčas,
zaměstnanci platové sféry 1,9 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce
hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (6,8 hodiny měsíčně),
„doprava a skladování“ (5,9 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související
s odpady“ a „zpracovatelský průmysl“ (shodně 4,6 hodiny měsíčně). V platové sféře
odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“
(6,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci
v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).
V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2020 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin
než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované
z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti,
ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba
38,3 hodiny měsíčně, v platové sféře 31,4 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin
bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (63,3 hodiny
měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“
(39,6 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům
náhrada mzdy, bylo vykázáno opět ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační
činnosti“ (57,7 hodiny měsíčně) a v platové sféře opět v odvětví „veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení“ (32,8 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou
mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně
WWW.ISPV.CZ
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Úvodní

část

zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní
neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV
Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat vliv epidemie COVID-19
na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.
Ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí meziročně poklesl počet zaměstnanců (přepočtený
podle placených měsíců) o 162,9 tisíc (o 5,2 %) a v platové sféře o 0,6 tisíc (o 0,1 %)
zaměstnanců.
Zatímco pokles průměrné měsíční odpracované doby byl v obou sférách podobný,
ve mzdové sféře se průměrná odpracovaná doba snížila o 7,9 hodin za měsíc (o 5,6 %)
a v platové sféře o 7,6 hodin za měsíc (o 5,3 %), nárůst průměrné měsíční neodpracované doby
byl výraznější v platové sféře. V platové sféře se zvýšila průměrná neodpracovaná doba o 8,9
hodin za měsíc (o 39,2 %) a ve mzdové sféře o 6,8 hodin za měsíc (o 21,5 %).
Napříč odvětvími se epidemie projevovala různě v závislosti na vládních opatřeních, která
se ve mzdové sféře dotkla především odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní,
zábavní a rekreační činnosti“. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ se meziročně
snížil počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 24,9 tisíc (o 22,5 %)
a v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 3,2 tisíc (o 13,8 %). Z hlediska průměrné
odpracované doby nastal nejvyšší pokles rovněž v těchto dvou odvětvích, konkrétně
v „ubytování, stravování a pohostinství“ se snížila průměrná odpracovaná doba o 54,8 hodin
za měsíc (o 39,7 %) a v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 44,3 hodiny za měsíc
(o 30,9 %). Nejvyšší nárůst průměrné neodpracované doby byl v odvětvích „kulturní, zábavní
a rekreační činnosti“, o 39,3 hodiny za měsíc (o 163,2 %) a „ubytování, stravování
a pohostinství“, o 33,2 hodiny za měsíc (o 122,9 %).
V platové sféře se v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ snížil počet zaměstnanců
o 0,3 tisíc (o 1,2 %), průměrná odpracovaná doba se snížila o 12,2 hodiny za měsíc (o 8,3 %)
a průměrná neodpracovaná doba se zvýšila o 13 hodin za měsíc (o 67,4 %).
V platové sféře se epidemie nejvíce projevila v nárůstu průměrných měsíčních prémií
a odměn v odvětví „zdravotní a sociální péče“. V tomto odvětví meziročně vzrostly průměrné
prémie a odměny o 10 800 Kč za měsíc (o 243,3 %). Podíl prémií a odměn meziročně vzrostl
o 15,8procentního bodu z 10,1 % na 25,9 % z hrubé měsíční mzdy. Pro srovnání ve mzdové
sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ se zvýšily průměrné prémie a odměny o 4 074 Kč
za měsíc (o 188,7 %) a podíl prémií a odměn meziročně vzrostl o 6,8procentního bodu
z 6,0 % na 12,8 % z hrubé měsíční mzdy.
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVSROHĴQRVWt NURPĹ]iMPDSŒtERUJ
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpYHONŢFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVWŒHGQtFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQFt NUILQSRMLŖŘVOXŦHE
(NRQRPLĴWtDILQDQĴQtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp
ętGtFtSUDFRYQtFLHNRQRPLN\ILQDQFt NUILQSRMLŖŘVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYtDNRQWUROLQJX
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLOLGVNŢFK]GURMŝ
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQiOQt
2VWDWQtŒtGtFtSUDFRYQtFLVSUiY\SRGQLNXDSRGĴLQQRVWt
ętGtFtSUDFRYQtFLNYDOLW\DFHUWLILNDFHV\VWpPŝŒt]HQt ,62
ętGtFtSUDFRYQtFLYREFKRGXPDUNHWLQJXDYSŒtEREODVWHFK
2EFKRGQtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLREFKRGX
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLPDUNHWLQJX
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLYŢ]NXPXDYŢYRMH
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLWHFKQLFNpKRUR]YRMH
ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtDSŒtERERUHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtD]DKUDGQLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLYSUŝP\VORYpYŢUREĹ
9ŢUREQtDWHFKQLĴWtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp YSUŝP\VORYpYŢUREĹ
ętGtFtSUDFRYQtFLYH]SUDFRYDWHOVNpPSUŝP\VOX
ętGtFtSUDFRYQtFLYHQHUJHWLFH
ętGtFtSUDFRYQtFLYWĹŦEĹDJHRORJLL
ętGtFtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYtD]HPĹPĹŒLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLVWDYHEQtKRSURYR]X
ętGtFtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹORJLVWLFHDSŒtEX]QŢFKRERUHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]iVRERYiQtDQiNXSX
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLVNODGRYiQt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLGRSUDY\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLORJLVWLN\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL,&7
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLLQIWHFKQRORJDĴLQQRVWt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt
3ULPiŒLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSpĴHRVHQLRU\
ętGtFtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL NURPĹSpĴHRVHQLRU\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLY]GĹOiYiQt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQĴQtFKSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQĴQtFKVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLNQLKRYHQPX]HtSUiYDDEH]SHĴQRVWLDSRG
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLXE\WRYDFtFKVOXŦHE
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLVWUDYRYDFtFKVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYPDORREFKRGĹDYHONRREFKRGĹ
ętGtFtSUDFRYQtFLYPDORREFKRGĹ
ętGtFtSUDFRYQtFLYHYHONRREFKRGĹ
ętGtFtSUDFRYQtFLNXOWXU\Y\GDYDWHOVWYtVSRUWX]iEDY\
ętGtFtSUDFRYQtFL&.QHPRYLWRVWtRVRERSUDYDMVOXŦHE
)\]LFLDDVWURQRPRYp
9Ţ]NXPQtYŢYRMRYtYĹGHĴWtSUDFRYQtFLYHI\]LNiOQtFKRERUHFK
&KHPLFL NURPĹFKHPLFNpKRLQŦHQŢUVWYt
6SHFLDOLVWpPDWHPDWLN\VWDWLVWLN\DSRMLVWQpPDWHPDWLN\
%LRORJRYpERWDQLFL]RRORJRYpDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp
6SHFLDOLVWpY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtU\EiŒVWYtDYRGKRVS
6SHFLDOLVWpYREODVWLSUŝP\VOLQŦHQŢUVWYtDSŒtEX]REODVWHFK
6SHFLDOLVWpYREODVWLORJLVWLN\
6SHFLDOLVWpYREODVWLGRSUDY\
6WDYHEQtLQŦHQŢŒL
6SHFLDOLVWpYREODVWLSUŝP\VORYpHNRORJLH
6WURMQtLQŦHQŢŒL
6WURMQtLQŦHQŢŒLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
&KHPLĴWtLQŦHQŢŒLDVSHFYJXPiUSODVWSRWUDYYRGiUDSRG
'ŝOQtKXWQtDVOpYiUHQŖWtLQŦHQŢŒL
,QŦHQŢŒLYRVWDWRERU WH[WLONRŦHĶSRO\JUDIGŒHYDSRG
,QŦHQŢŒLHOHNWURWHFKQLFLDHQHUJHWLFL
,QŦHQŢŒLHOHNWURWHFKQLFLHQHUJHWLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
,QŦHQŢŒLHOHNWURQLFL
,QŦHQŢŒLHOHNWURQLFNŢFKNRPXQLNDFt YĴUDGLRNRPXQLNDFt
3UŝP\VORYtDSURGXNWRYtGHVLJQpŒLPyGQtQiYUKiŒL
.DUWRJUDIRYpD]HPĹPĹŒLĴL
*UDILFLDYŢWYDUQtFLYPXOWLPpGLtFK
3UDNWLĴWtOpNDŒL
3UDNWLĴWtOpNDŒLSURGRVSĹOp
/pNDŒLVSHFLDOLVWp
/pNDŒLYLQWHUQtFKRERUHFK
/pNDŒLEH]DWHVWDFH NURPĹRERUŝSUDNWLFNpKROpNDŒVWYt
9ŖHREHFQpVHVWU\VHVSHFLDOL]DFt
3RURGQtDVLVWHQWN\VHVSHFLDOL]DFt
=XEQtOpNDŒL
)DUPDFHXWL
)DUPDFHXWLVHVSHFLDOL]DFtSURYHŒHMQpOpNiUHQVWYt
)\]LRWHUDSHXWLVSHFLDOLVWp
6SHFLDOLVWpYREODVWLGLHWHWLN\DYŢŦLY\
6SHFLDOLVWpYREODVWLRĴQtRSWLN\DRSWRPHWULH
6SHFLDOLVWpYREODVWL]GUDYRWQLFWYtMQ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
8ĴLWHOpQD9ĝ
9ĹGHĴWtYŢ]NXPQtDYŢYRMRYtSUDFRYQtFLQD9ĝ
'RFHQWLQD9ĝ
2GERUQtDVLVWHQWLQD9ĝ
8ĴLWHOpRGESŒHGPĹWŝSUDNWY\XĴRYiQtRGEYŢFYLNXOHNWRŒL
8ĴLWHOp6ĝ NURGERUQŢFKSŒHGPĹWŝ NRQ]HUYDWRŒtFKVW=ĝ
8ĴLWHOpYREODVWLSŒHGŖNROQtYŢFKRY\
6SHFSHGDJRJY\FKRYDWHOp NUVSHFY]GĹOSRWŒ RVWSHGDJRJ
6SHFLDOLVWpYREODVWL~ĴHWQLFWYt
+ODYQt~ĴHWQt
)LQDQĴQtDLQYHVWLĴQtSRUDGFLDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp
%DQNRYQtPDNOpŒL
)LQDQĴQtDQDO\WLFLVSHFLDOLVWpYSHQĹŦQLFWYtSRMLŖŘRYQLFWYt
6SHFLDOLVWpYREODVWLVWUDWHJLHDSROLWLN\RUJDQL]DFt
6SHFLDOLVWpSRGSRU\SRGQLNiQtVSUiYFLSURMHNWŝ
6SHFLDOLVWpYREODVWLSHUVRQiOQtKRŒt]HQt
6SHFLDOLVWpYREODVWLY]GĹOiYiQtDUR]YRMHOLGVNŢFK]GURMŝ
6SHFLDOLVWpYREODVWLUHNODP\DPDUNHWLQJXSUŝ]NXPXWUKX
6SHFLDOLVWpYREODVWLPDUNHWLQJX
6SHFLDOLVWpSURVW\NVYHŒHMQRVWt
6SHFLDOLVWpSURGHMHDQiNXSXSURGXNWŝDVOXŦHE NURPĹ,&7
6SHFLDOLVWpSURGHMHQiNXSXVWURMŝSŒtVWURMŝ]DŒt]HQt NU,&7
6SHFLDOLVWpYREODVWLSURGHMHDQiNXSX,&7
6\VWpPRYtDQDO\WLFL
9ŢYRMiŒLVRIWZDUX
9ŢYRMiŒLZHEXDPXOWLPpGLt
3URJUDPiWRŒLSRĴtWDĴRYŢFKDSOLNDFtVSHFLDOLVWp
6SHFLDOLVWpYREODVWLWHVWRYiQtVRIWZDUXSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
1iYUKiŒLDVSUiYFLGDWDEi]t
6\VWpPRYtDGPLQLVWUiWRŒLVSUiYFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWt
6SHFLDOLVWpYREODVWLSRĴtWDĴRYŢFKVtWt NURPĹVSUiYFŝ
6SHFLDOLVWpYREODVWLEH]SHĴQRVWLGDWDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
$GYRNiWQtNRQFLSLHQWLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
$GYRNiWQtNRQFLSLHQWL
3RGQLNRYtSUiYQLFLRVWDWQtVSHFLDOLVWpYREODVWLSUiYD
3RGQLNRYtSUiYQtFL
6SHFLDOLVWpDUFKLYiŒLNXUiWRŒLDVSUiYFLSDPiWNRYŢFKREMHNWŝ
6SHFLDOLVWpYNQLKRYQiFKDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
6SHFLDOLVWpYREODVWLHNRQRPLH
6SHFLDOLVWpYREODVWLSRGQLNRYpHNRQRPLH
6RFLRORJRYpDQWURSRORJRYpDVSHFLDOLVWpYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
)LOR]RIRYpKLVWRULFLDSROLWRORJRYp
3V\FKRORJRYp
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
6SHFLDOLVWpYVRFLiOQtREODVWL
6SHFLDOLVWpYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
5HGDNWRŒLQRYLQiŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
9ŢWYDUQtXPĹOFL
+XGHEQtFL]SĹYiFLDVNODGDWHOp
5HŦLVpŒLGUDPDWXUJRYpSURGXNĴQtDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp
7HFKQLFLYFKHPDI\]LNiOQtFKYĹGiFK NUFKHPLQŦHQŢUVWYt
6WDYHEQtWHFKQLFL
6WDYHEQtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
6WDYHEQtWHFKQLFLSŒtSUDY\DUHDOL]DFHLQYHVWLFLQŦHQŢULQJX
6WDYHEQtWHFKQLFLSURYR]Qt
(OHNWURWHFKQLFLDWHFKQLFLHQHUJHWLFL
(OHNWURWHFKQLFLWHFKQLFLHQHUJHWLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
(OHNWURWHFKQLFLWHFKHQHUJHWLFLSŒtVWURMŝVWURMŝ]DŒt]HQt
7HFKQLFLHOHNWURQLFL
7HFKQLFLHOHNWURQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFL
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLWHFKQRORJRYpQRUPRYDĴL
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWL
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt
5HYL]QtWHFKQLFLYHVWURMtUHQVWYtWHFKQLFL67.
7HFKQLFLYFKHPLQŦHQŢUVWYtJXPiUSODVWSRWUDYYRGiUDSRG
&KHPLĴWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWLSUDFY¬SŒtERE
'ŝOQtKXWQtDVOpYiUHQŖWtWHFKQLFL
7HFKQLFLNDUWRJUDIRYp]HPĹPĹŒLĴLSUDFRYQtFLYSŒtEX]RERUHFK
7HFKQLFLYRVWRERU WH[WLONRŦHĶSRO\JUDIGŒHYDSRG
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYWĹŦEĹKXWQtYŢUREĹVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYHYŢUREĹ NUKXWQLFWYtVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHOHNWURWHFKQLFHDHQHUJHWLFH
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWURMtUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYFKHPLLIDUPDFLLSRWUDYLQiŒVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYGŒHYDŒVWYtSDStUHQVWYtSRO\JUDILL
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYJXPiUHQVWYtDSODVWLNiŒVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYt
2SHUiWRŒLYHOtQŝQDYŢUREXUR]YRGHOHNWULFNpHQHUJLHDWHSOD
2SHUiWRŒLYHOtQŝSURFKHPYŢU NURPĹ]SUDFURS\]HPSO\QX
2SHUiWRŒLYHOtQŝPRQWiŦOLQHNYŢUSDStUXFHOXOy]\DMYHOtQŝ
7HFKQLFLODERUDQWLYELRORJDSŒtEX]RERUHFK NU]GUDYRW
7HFKQLFLYREODVWL]HPĹGĹOVWYtU\EiŒVWYtDYRGRKRVSRGiŒVWYt
7HFKQLFLYREODVWLOHVQLFWYtDP\VOLYRVWL
3LORWLQDYLJiWRŒLDSDOXEQtWHFKQLFL
ętGtFtOHWRYpKRSURYR]X
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
7HFKQLFLDDVLVWHQWLSURREVOXKXOpNDŒVNŢFK]DŒt]HQt
2GERUQtODERUDQWLODERUDWRUQtDVLVWHQWLYREO]GUDYRWQLFWYt
=GUDYRWQtODERUDQWL
)DUPDFHXWLĴWtDVLVWHQWL
2GERUQtSUDFRYQtFLYREO]XEQtWHFKQLN\RUWRWLN\SURWHWLN\
9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH
9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH NUGĹWVNŢFKVHVWHU
3RURGQtDVLVWHQWN\EH]VSHFLDOL]DFH
2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLUHKDELOLWDFH
)\]LRWHUDSHXWLEH]VSHFLDOL]DFH
3UDNWLFNpVHVWU\
=GUDYRWQLĴWt]iFKUDQiŒL
1XWULĴQtDVLVWHUJRWHUDSHXWLEH]VSHFRVWRGE]GUDYSUDF
=SURVWŒHGNRYDWHOpILQDQĴQtFKWUDQVDNFtDILQDQĴQtPDNOpŒL
2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHQĹŦQLFWYt
2GERUQtSRUDGFLYSHQĹŦQLFWYt
2GERUQtSUDFRYQtFL~ĴHWQLFWYtHNRQRPLN\SHUVRQDOLVWLN\
2GERUQt~ĴHWQtYŖHREHFQt
2GERUQt~ĴHWQtP]GRYt
2GERUQt~ĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt
2GERUQtSUDFRYQtFLNDONXODFtFHQQiNODGŝDUR]SRĴWŝ
2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQDOLVWLN\HNRQRPRYpSUiFH
2GERUQtSUDFRYQtFLPDWHPDWLN\VWDWLVWLN\SRMLVWQpPDW
2GKDGFL]ERŦt]QDOFLDOLNYLGiWRŒL
2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt
2EFKRGQt]iVWXSFL
1iNXSĴt
2GE\WRYtDSŒHSUDYQtDJHQWLFHOQtGHNODUDQWL
2GE\WRYtDJHQWL
2UJDQL]iWRŒLNRQIHUHQFtDXGiORVWt
2GERUQtSUDFRYQtFL~ŒDGŝSUiFHDSUDFRYQtFKDJHQWXU
5HDOLWQtPDNOpŒL
2EFKRGUHNODPDĴQtUHISUDFSURSDJDUHNODP\RVW]SURVWŒHG
3UDFRYQtFLYREODVWLPDUNHWLQJXSURSDJDFHDUHNODP\
2EFKRGQtUHIHUHQWL
9HGRXFtYREODVWLDGPLQLVWUDWLYQtFKDJHQG
9HGRXFt~ŒHGQtNŝYORJLVWLFH
2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWL
2GERUQtSUDFRYQtFLYDGPLQLVWUDWLYĹDVSUiYĹRUJDQL]DFH
2GERUQtDVLVWHQWLYDGPLQLVWUDWLYĹ
2GERUQtSUDFRYQtFLKRVSRGiŒVNpVSUiY\
2GERUQtSUDFRYQtFLRUJDQL]DFHDŒt]HQt
2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt
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WLVRVRE .ĴKRG
2GERUQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREOEH]SHĴQRVWLSŒtEX]RERUHFK
2GERUQtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL
2GERUQtSUDFRYQtFLYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
6SRUWRYQtWUHQpŒLLQVWUXNWRŒLD~ŒHGQtFLVSRUWRYQtFKNOXEŝ
)RWRJUDIRYp
$UDQŦpŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
1iYUKiŒL JUDILFL UHNODPQtNRPHUĴQtSURSDJDĴQt
ĝpINXFKDŒLDŖpIFXNUiŒL
2VWDWQtRGERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLXPĹQtDNXOWXU\
7HFKQLFLSURYR]X,&7WHFKQLFLSURJUDPiWRŒL
7HFKQLFLXŦLYDWHOVNpSRGSRU\,&7
7HFKQLFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWtDV\VWpPŝ
6SUiYFLZHEX
7HFKQLFLYREODVWLY\VtOiQtDDXGLRYL]XiOQtFK]i]QDPŝ
7HFKQLFLYREODVWLWHOHNRPXQLNDFtDUDGLRNRPXQLNDFt
9ŖHREHFQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFL
6HNUHWiŒL YŖHREHFQt
3UDFRYQtFLSUR]DGiYiQtGDW
2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURYNOiGiQtGDW
2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURWŒtGĹQtDHYLGHQFLGDW
3RNODGQtFLYHILQLQVWLWXFtFKQDSRŖWiFKSUDFYSŒtERERUHFK
3RNODGQtFLYHILQDQĴQtFKLQVWLWXFtFK
%RRNPDNHŒLNUXSLpŒLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
ÓŒHGQtFLVi]NRYŢFKNDQFHOiŒt
,QNDVLVWpSRKOHGiYHNDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
3UDFRYQtFLY]iND]QLFNŢFKNRQWDNWQtFKFHQWUHFK
2SHUiWRŒLWHOHIRQQtFKSDQHOŝ
5HFHSĴQtYKRWHOtFKDGDOŖtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK
3UDFRYQtFLYLQIRUPDĴQtFKNDQFHOiŒtFK
5HFHSĴQt NUUHFHSĴQtFKYKRWHOtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK
ÓŒHGQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYt
ÓĴHWQtYŖHREHFQt
ÓĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt
)DNWXUDQWL
ÓŒHGQtFLYREODVWLVWDWLVWLN\ILQDQĴQLFWYtDSRMLŖŘRYQLFWYt
ÓŒHGQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt
0]GRYt~ĴHWQt
ÓŒHGQtFLYHVNODGHFK
ÓŒHGQtFLYHYŢUREĹ
3UDFRYQtFLYGRSUDYĹDSŒHSUDYĹ
0LVWŒLYGRSUDYĹ
'RSUDYQtGLVSHĴHŒL
3URYR]QtWHFKQLFLYGRSUDYĹ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
2SHUiWRŒLGRSUDY\DSŒHSUDY\YR]RYtGLVSRQHQWL
9ŢSUDYĴt
'R]RUĴtSŒHSUDY\DGHSD
.QLKRYQtFL
3UDFRYQtFLSRŖWRYQtKRSURYR]X NURPĹ~ŒHGQtNŝQDSŒHSiŦNiFK
3UDFRYQtFLYQLWŒQtSRŖWRYQtVOXŦE\
3UDFRYQtFLSRŖWRYQtSŒHSUDY\
'RUXĴRYDWHOpOLVWRYQtFKSRŖWRYQtFK]iVLOHN
0RWRUL]RYDQtGRUXĴRYDWHOpSRŖWRYQtFK]iVLOHN
3UDFRYQtFLHYLGHQFHGDWDDUFKLYŝ
3HUVRQiOQtUHIHUHQWL
6WHYDUGLDMLQtREVOXŦQtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹ
3UŝYRGĴtDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYRVREQtGRSUDYĹ
.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ SRPRFQtNXFKDŒL
.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ
3RPRFQtNXFKDŒL
÷tŖQtFLDVHUYtUN\
%DUPDQLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
.RVPHWLFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
9HGRXFtSURYR]XVWUDYRYDFtFKXE\WRYDFtFKDGDOŖtFK]DŒt]HQt
9HGRXFtSURYR]XXE\WVWUDYSRKRVWLQVWYt NUŖNROMtGHOHQ
6SUiYFLREMHNWŝ
&KRYDWHOpRŖHWŒRYDWHOp]YtŒDWY¬]DŒt]SURFKRYSŒtEX]SUDF
3UDFRYQtFLYREODVWLRVREQtFKVOXŦHEMQ
9HGRXFtSUDFRYQtFKWŢPŝYSURGHMQiFK
3URGDYDĴLYSURGHMQiFK
3URGDYDĴLVPtŖHQpKR]ERŦt
3URGDYDĴLSRWUDYLQiŒVNpKR]ERŦt
3URGDYDĴLGUREQpKR]ERŦtNOHQRWŝQiE\WNXDE\WRYŢFKGRSOŋNŝ
3URGDYDĴLGURJLVWLFNpKR]ERŦtNRVPHWLN\
3URGDYDĴLWH[WLOXREXYLDNRŦHQpJDODQWHULH
3URGDYDĴLHOHNWURWHFKQLN\HOHNWURQLN\DGRPiFtFKSRWŒHE
3URGDYDĴLVWDYHEQLQDSŒtEX]QpKRPDWHULiOX
3URGDYDĴLVSRUWRYQtFKSRWŒHE
3RNODGQtFLDSURGDYDĴLYVWXSHQHNDMt]GHQHN
3RNODGQtFLYSURGHMQiFK
3ŒHGYiGĹĴL]ERŦt
3URGHMFLSRWHOHIRQX
2EVOXKDĴHUSDFtFKVWDQLFP\FtFKOLQHNGRSUDYQtFKSURVWŒHGNŝ
2EVOXKDY]DŒt]HQtFKU\FKOpKRREĴHUVWYHQt
$VLVWHQWLSHGDJRJŝ
2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFLiOQtFKVOXŦHEYREOSRE\WRYpSpĴH
3UDFRYQtFLSŒtPpREVOXŦQpSpĴHYREODVWLSRE\WRYpSpĴH
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFVOXŦHEYREODPEXOVOXŦHEGRPSpĴH
3UDFSŒtPpREVOXŦQpSpĴHDPEXOVOXŦHESHĴRYDWHOpGRPSpĴH
6DQLWiŒLODERUDWRUQtSUDFRYQtFLRVWSUDFYH]GUDYDVRFREO
6DQLWiŒL
+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ
+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ
3UDFRYQtFLRVWUDK\DEH]SHĴQRVWQtFKDJHQWXU
9UiWQt
3UDFRYQtFLRVWUDK\VWUiŦQt
6WUiŦFLSŒtURG\SODYĴtFLRVWSUDFRVWUDK\DEH]SHĴQRVWL
=DKUDGQtFLDSĹVWLWHOpY]DKUDGQLFNŢFKŖNRONiFK
&KRYDWHOpKRVSRGiŒVNŢFK]YtŒDW NURPĹGUŝEHŦH
&KRYDWHOpDRŖHWŒRYDWHOpVNRWXNR]DRYFt
&KRYDWHOpGUŝEHŦH
.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtDSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLSURSĹVWĹQtDRŖHWŒRYiQtOHVD
=HGQtFLNDPQiŒLGODŦGLĴLDPRQWpŒLVXFKŢFKVWDYHE
=HGQtFL NURPĹ]HGQtNŝRKQLY]GRUQpKR]GLYD
7HVDŒLDVWDYHEQtWUXKOiŒL
7HVDŒL
.YDOLILNVWDYHEGĹOQtFLVWDYHE~GUŦEiŒLEXGRYPRQWpŒLDSRG
6WDYHEQtPRQWpŒL NURPĹPRQWpUŝVXFKŢFKVWDYHE
.YDOLILNRYDQtVWDYHEQtGĹOQtFLKODYQtVWDYHEQtYŢURE\
,QVWDODWpŒLSRWUXEiŒLVWDYHEQt]iPHĴQtFLDVWDYHEQtNOHPStŒL
6WDYHEQtLQVWDODWpŒL
0HFKDQLFLNOLPDWL]DFtDFKODGLFtFK]DŒt]HQt
0DOtŒL YĴVWDYHEQtFKODNŢUQtNŝDQDWĹUDĴŝ WDSHWiŒL
/DNŢUQtFLDQDWĹUDĴL NURPĹVWDYHEQtFK
/DNŢUQtFLDXWRPRELOŝDMLQŢFKYR]LGHO
0RGHOiŒLIRUPtŒLMiGUDŒLDVOpYDĴLYHVOpYiUQiFK
6YiŒHĴLŒH]DĴLSODPHQHPDSiMHĴL
6YiŒHĴL
3UDFRYQtFLQD]SUDFRYiQtSOHFKX
.DURViŒLDDXWRNOHPStŒL
0RQWpŒLNRYRYŢFKNRQVWUXNFt
.RYiŒL
1iVWURMDŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
1iVWURMDŒL
=iPHĴQtFLVWURMŝ
3URYR]Qt]iPHĴQtFL~GUŦEiŒL
6WURMtUHQŖWtNRYRGĹOQtFL
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDREUiEĹFtFKVWURMŝ NUGŒHYRREUiEĹFtFK
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKVRXVWUXKŝ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKIUp]
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDĴtVOLFRYĹŒt]HQŢFKVWURMŝ
%UXVLĴLOHŖWLĴLDRVWŒLĴLQiVWURMŝDNRYŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLPRWRURYŢFKYR]LGHO
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLRVREQtFKDXWRPRELOŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLOHWHFNŢFKPRWRUŝD]DŒt]HQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒL]HPĹGĹOSUŝP\VODMVWURMŝ]DŒt]HQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLNROHMRYŢFKYR]LGHO
0HFKDQLFLDRSUDYiŒL]HPĹGĹODOHVQLFNŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLSUŝP\VORYŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt
9ŢUREFLPHFKDQLFLRSUDYiŒLSŒHVQŢFKSŒtVWURMŝD]DŒt]HQt
9ŢUREFLDRSUDYiŒLKXGHEQtFKQiVWURMŝODGLĴL
.HUDPLFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
6NOiŒLEUXVLĴLVNODYŢUREFLELŦXWHULHDVNOHQĹQŢFKR]GRE
8PĹOHĴWtNRYiŒL]iPHĴQtFtNDPHQtFLŖWXNDWpŒLDSRGSUDF
3UDFRYQtFLSŒtSUDY\WLVNX
7LVNDŒL
6WDYHEQtDSURYR]QtHOHNWULNiŒL
(OHNWURPHFKDQLFL
(OHNWURPHFKDQLFLHOHNWULFNŢFK]DŒt]HQt NUYGRSUSURVWŒHG
(OHNWURPHFKDQLFLHOHNWULFNŢFK]DŒt]HQtYGRSUSURVWŒHGFtFK
3URYR]QtHOHNWURPHFKDQLFL
0RQWpŒLDRSUDYiŒLHOHNWULFNŢFKYHGHQt
0RQWpŒLDRSUDYiŒLVLOQRSURXGŢFKHOHNWULFNŢFKYHGHQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLHOHNWURQLFNŢFKSŒtVWURMŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒL,&7
=SUDFRYDWHOpPDVDU\EDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
3HNDŒLFXNUiŒL NURPĹŖpIFXNUiŒŝ DYŢUREFLFXNURYLQHN
3HNDŒL
=SUDFRYDWHOpRYRFH]HOHQLQ\DSŒtEX]QŢFKSURGXNWŝ
2FKXWQiYDĴLNRQWURORŒLNYDOLW\SRWUDYLQDQiSRMŝSŒtESUDF
2EVOXKDSLODMLQŢFK]DŒt]HQtQDSUYRWQt]SUDFRYiQtGŒHYD
7UXKOiŒL NUVWDYHEQtFK DSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
6HŒL]RYDĴLREVOXKDGŒHYRREUiEĹFtFKVWURMŝ
0RGHOiŒLRGĹYŝVWŒLKDĴLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
ĝYDGOHQ\ŖLĴN\Y\ŖtYDĴLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
÷DORXQtFLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
.YDOLWiŒLWHVWRYDĴLYŢURENŝODERUDQWL NUSRWUDYLQQiSRMŝ
%iŋŖWt]iFKUPRGHODIRUP NUVOpYiU RVWŒHPHVOSUDFMQ
2EVOXKDGŝOQtFK]DŒt]HQt YĴKRUQtNŝ
2EVOXKD]DŒt]HQtQD~SUDYXUXGQŢFKDQHUXGQŢFKVXURYLQ
9UWDĴLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREN\]FHPHQWXNDPHQHRVWDWQtFKQHURVWŝ
2EVOXKD]DŒt]HQtQD]SUDFRYiQtNRYŝ
2EVOXKD]DŒt]HQtYHVOpYiUHQVWYt WDYLĴLVOpYDĴL
2EVOXKD]DŒt]HQtQDWYiŒHQtNRYŝYHYiOFRYQiFK
2EVOXKDODNRYDM]DŒt]HQtQDSRYUFK~SUDYXNRYŝMPDWHULiOŝ
2EVOXKD]DŒt]HQt NUODNRYDFtFK QDSRYUFK~SUDYXNRYŝMPDW
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtSURFKHPLFNRXYŢUREX
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtSUR]SUDFRYiQtFKHPLNiOLt
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]SU\ŦH
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]¬SODVWX
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]SDStUX
2EVOXKDVWURMŝQD~SUYOiNHQGRSŒiGiQtQDYtMHQtSŒt]HQLWt
2EVOXKDWNDFtFKDSOHWDFtFKVWURMŝ
2EVOXKDŖLFtFKDY\ŖtYDFtFKVWURMŝ
2EVOXKDVWURMŝYSUiGHOQiFKDĴLVWtUQiFK
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREX~SUDYXWH[WLONRŦHQYŢURENŝMQ
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXSRWUDYLQDSŒtEX]QŢFKYŢURENŝ
2EVOXKDVWURMŝQD]SUDFRYiQtDNRQ]HUYRYiQtPDVDDU\E
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtQDYŢUREXD]SUDFRYiQtSDStUX
2EVOXKDDXWRPDWL]VWURMŝD]DŒt]HQtQDSUYRWQt]SUDFGŒHYD
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtQDYŢUREXVNODNHUDPLN\VWDYHEQLQ
2EVOXKDSDUQtFKWXUEtQNRWOŝDSŒtEX]QŢFK]DŒt]HQt
2EVOXKDVWURMŝQDEDOHQtSOQĹQtDHWLNHWRYiQt
2EVOXKDVWDFLRQiUQtFKVWURMŝD]DŒt]HQtMQ
2EVOXKD]DŒt]HQtYHYRGiUHQDYRGRKRVSRG YĴĴLVWtUHQYRG\
2EVOXKD]DŒt]HQtQDYŢUREXDUR]YRGHQHUJLt
2EVOXKDSUŝP\VORYŢFKURERWŝ
0RQWiŦQtGĹOQtFLPHFKDQLFNŢFK]DŒt]HQt
0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWULFNŢFKHQHUJHWDHOHNWURQ]DŒt]HQt
0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWULFNŢFKDHQHUJHWLFNŢFK]DŒt]HQt
0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWURQLFNŢFK]DŒt]HQt
0RQWiŦQtGĹOQtFLRVWDWQtFKYŢURENŝ
0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]NRYŝ
0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]SU\ŦHDSODVWŝ
0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]NRPELQRYDQŢFKPDWHULiOŝ
6WURMYHGRXFtDŒLGLĴLNROHMRYŢFKPRWRURYŢFKYR]tNŝ
6WURMYHGRXFtORNRPRWLYYODNŝ
6LJQDOLVWLEU]GDŒLYŢK\ENiŒLSRVXQRYDĴLSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝWD[LNiŒL
ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝ
ęLGLĴLDXWREXVŝWUROHMEXVŝDWUDPYDMt
ęLGLĴLDXWREXVŝYPĹVWVNpKURPDGQpGRSUDYĹ
ęLGLĴLDXWREXVŝYGiONRYpSŒHSUDYĹRVRE
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YHP]GRYpVIpŒH÷5
SRĴHW 
]DPĹVW PHGLiQ

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE .ĴKRG
ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝWDKDĴŝDVSHFLiOQtFKYR]LGHO
ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ NURPĹWDKDĴŝ
ęLGLĴLWDKDĴŝ
ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKDOHVQLFNŢFKVWURMŝ
ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKVWURMŝ
2EVOXKDŦHOH]QLĴQtFK]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt
2EVOXKD]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝ
2EVOXKDMHŒiEŝ]GYLKDFtFKDSRGREQŢFKPDQLSXODĴQtFK]DŒt]HQt
2EVOXKDY\VRNR]GYLŦQŢFKDMLQŢFKYR]tNŝDVNODGQtFL
ęLGLĴLY\VRNR]GYLŦQŢFKYR]tNŝ
6NODGQtFLREVOXKDPDQLSXODĴQtFKYR]tNŝ
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYKRWHOtFKDGPLQSUŝP\VODMREMHNWHFK
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYDGPLQLVWUDWLYQtFKREMHNWHFK
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYXE\WRYDFtFKDY]GĹOiYDFtFK]DŒt]HQtFK
8NOt]HĴLYŢUSURVWRU NURPĹSRWUDYLQIDUPDFYŢURE\ VNODGŝ
3UDFRYQtFLSURUXĴQtSUDQtDŦHKOHQt
3UDFRYQtFLSURUXĴQtP\WtYR]LGHODSRPRFQtSUDFRYQtFLDXWRVHUYLVX
5XĴQtĴLVWLĴLED]pQŝNREHUFŝDMLQŢFKSRYUFKŝ
3RPRFQtSUDFRYQtFLYURVWOLQQpYŢUREĹ
3RPRFQtSUDFRYQtFLYŦLYRĴLŖQpYŢUREĹ
3RPRFQtSUDFRYQtFLYREODVWLWĹŦE\
)LJXUDQWLGĹOQtFLYŢNRSSUDFtDGĹOQtFLYŢVWDYE\LQŦHQŢUGĹO
'ĹOQtFLYREODVWLYŢVWDYE\D~GUŦE\LQŦHQŢUVNŢFKGĹO
'ĹOQtFLYREODVWLYŢVWDYE\EXGRY
5XĴQtEDOLĴLSOQLĴLDHWLNHWRYDĴL
0DQLSXODĴQtDRVWDWQtSRPRFQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ
0DQLSXODĴQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ
3RPRFQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ
3RPRFQtPRQWiŦQtGĹOQtFL
3RPRFQtPDQLSXODĴQtSUDFRYQtFL NURPĹYŢURE\
3RPRFQtVNODGQtFL
3RPRFQtPDQLSXODĴQtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹ
3RPRFQtSUDFRYQtFLREFKRGQtKRSURYR]X
'RSOŋRYDĴL]ERŦt
3UDFRYQtFLSURSŒtSUDYXU\FKOpKRREĴHUVWYHQt
3RPRFQtFLYNXFK\QL
3UDFRYQtFLRGYR]XDUHF\NODFHRGSDGŝ
7ŒtGLĴLRGSDGŝ
8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYtĴLVWLĴLNDQDOL]DFt
8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYt
.XUŢŒLGRUXĴRYDWHOpEDOtNŝDQRVLĴL]DYD]DGHO
3RPRFQtSUDFRYQtFL~GUŦE\EXGRYDVRXYLVHMtFtFKSURVWRU
3UDFRYQtFLRGHĴWXPĹŒLGHOYŢEĹUXSHQĹ]]SURGHMQtFKDXWRPDWŝ
9\VYĹWOLYND 3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHSODFHQŢFKPĹVtFŝ

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
GLIHUHQFLDFH
GHFLO

GHFLO

.ĴKRG

.ĴKRG

SUŝPĹU
.ĴKRG
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ĴWYUWOHWt

3/60T

3ODW\SRGOHVHNFtHNRQRPLFNŢFKĴLQQRVWt&=1$&(YSODWRYpVIpŒH÷5

VHNFH&=1$&(

KUXEŢPĹVtĴQtSODW

SRĴHW 
]DPĹVW

PHGLiQ

WLVRVRE

.ĴPĹV

PH]LURĴQt
SUŝPĹU
]PĹQD


.ĴPĹV

PH]LURĴQt
RGPĹQ\
]PĹQD




2 9HŒHMQiVSUiYDREUDQDVRFLiOQt]DEH]SHĴHQt













3 9]GĹOiYiQt













4 =GUDYRWQtDVRFLiOQtSpĴH

















































5 .XOWXUQt]iEDYQtD¬UHNUHDĴQtĴLQQRVWL
RVWDWQtVHNFH
&(/.(0SODWRYiVIpUD
3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHSODFHQŢFKPĹVtFŝ
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3/67T

2GSUDFRYDQiDQHRGSUDFRYDQiGRED
SRGOHVHNFtHNRQRPLFNŢFKĴLQQRVWt&=1$&(YSODWRYpVIpŒH÷5
VHNFH&=1$&(

RGSUDFRYDQiGRED

SRĴHW 
]DPĹVW

SUŝPĹU

WLVRVRE

PH]LURĴQt]PĹQD

KRGPĹV KRGPĹV



QHRGSUDFGRED
SŒHVĴDV

SUŝPĹU

SODFHQR

KRGPĹV KRGPĹV KRGPĹV

2 9HŒHMQiVSUiYDREUDQDVRFLiOQt]DEH]SHĴHQt















3 9]GĹOiYiQt















4 =GUDYRWQtDVRFLiOQtSpĴH

























































5 .XOWXUQt]iEDYQtD¬UHNUHDĴQtĴLQQRVWL
RVWDWQtVHNFH
&(/.(0SODWRYiVIpUD
3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHHYLGHQĴQtFKPĹVtFŝ
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=iNODGQtLQIRUPDFHRKRGLQRYpPYŢGĹONX1)YSODWRYpVIpŒH÷5

0HGLiQKRGLQRYpKRYŢGĹONX  .ĴKRG
,QGH[PHGLiQXKRGLQRYpKRYŢGĹONXYŝĴLĴWYUWOHWt

 

'LIHUHQFLDFH
GHFLO

KRGLQRYŢFKYŢGĹONŝPHQŖtFKQHŦ

 .ĴKRG

NYDUWLO

KRGLQRYŢFKYŢGĹONŝPHQŖtFKQHŦ

 .ĴKRG

0HGLiQ

KRGLQRYŢFKYŢGĹONŝPHQŖtFKQHŦ

 .ĴKRG

NYDUWLO

KRGLQRYŢFKYŢGĹONŝYĹWŖtFKQHŦ

 .ĴKRG

GHFLO

KRGLQRYŢFKYŢGĹONŝYĹWŖtFKQHŦ

 .ĴKRG

3UŝPĹUKRGLQRYpKRYŢGĹONX
,QGH[SUŝPĹUXKRGLQRYpKRYŢGĹONXYŝĴLĴWYUWOHWt

 .ĴKRG
 

1) Hodinový výdČlek se zjišĢuje jako prĤmČrný hodinový výdČlek definovaný v § 351 až § 362 zákona þ. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRKODYtDYĹNXYSODWRYpVIpŒH÷5

SRKODYt
YĹNRYiVNXSLQD

&(/.(0SODWRYiVIpUD÷5

KRGLQRYŢYŢGĹOHN

SRĴHW 
]DPĹVW

PHGLiQ

WLVRVRE

.ĴKRG

GLIHUHQFLDFH
PH]LURĴQt
]PĹQD
GHFLO GHFLO


SUŝPĹU

.ĴKRG .ĴKRG .ĴKRG

PH]LURĴQt
]PĹQD






























OHW















OHW















OHW















OHW

























































OHW















OHW















OHW















OHW















DYtFHOHW











































OHW















OHW















OHW















OHW





























GROHW

DYtFHOHW

08ĭ,
GROHW

ĭ(1<
GROHW

DYtFHOHW

3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHSODFHQŢFKPĹVtFŝ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHKODYQtFKWŒtGDWŒtG]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5

KODYQtWŒtGDWŒtGD
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
SRĴHW 
GLIHUHQFLDFH
]DPĹVW PHGLiQ PH]LURĴQt
]PĹQD GHFLO GHFLO
WLVRVRE .ĴKRG



SUŝPĹU

.ĴKRG .ĴKRG .ĴKRG

PH]LURĴQt
]PĹQD


'

0DQXiOQtSUDFRYQtFL















7

1HPDQXiOQtSUDFRYQtFL















PDQXiOQtSUDFRYQtFL]DPĹVWQDQFLVSŒHYiŦQĹPDQXiOQtPFKDUDNWHUHPSUiFH KODYQtWŒtGD&=,6&2Y\EUDQi]DPĹVWQiQtKOWŒtG\
QHPDQXiOQtSUDFRYQtFL]DPĹVWQDQFLVSŒHYiŦQĹQHPDQXiOQtPFKDUDNWHUHPSUiFH KODYQtWŒtGD&=,6&2Y\EUDQi]DPĹVWQiQtKOWŒtG\



=DPĹVWQDQFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK

















*HQHUiORYpDGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK

















3RGGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK

















2VWDWQt]DPĹVWQDQFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK

















ętGtFtSUDFRYQtFL

















1HMY\ŖŖtVWiWQt~ŒHGQtFLQHMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVSROHĴQRVWt

















ętGtFtSUDFVSUiY\SRGQLNXREFKRGDGPLQDSRGĴLQQRVWt

















ętGtFtSUDFRYQtFLYŢURE\,7Y]GĹOiYiQtDSŒtEX]QŢFKRERUŝ

















ętGtFtSUDFXE\WVWUDYVOXŦHEREFKRGXRVWŒtGtFtSUDFRYQtFL

















6SHFLDOLVWp

















6SHFLDOLVWpYREODVWLYĹG\DWHFKQLN\

















6SHFLDOLVWpYREODVWL]GUDYRWQLFWYt

















6SHFLDOLVWpYREODVWLYŢFKRY\DY]GĹOiYiQt

















6SHFLDOLVWpYREFKRGQtVIpŒHDYHŒHMQpVSUiYĹ

















6SHFLDOLVWpYREODVWL,&7

















6SHFLDOLVWpREOSUiYQtVRFLiOQtNXOWXUQtDSŒtEX]REODVWt

















7HFKQLĴWtDRGERUQtSUDFRYQtFL

















7HFKQLĴWtDRGERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLYĹG\DWHFKQLN\

















2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt

















2GERUQtSUDFRYQtFLYREFKRGQtVIpŒHDYHŒHMQpVSUiYĹ

















2GERUQtSUDFRYQtFLYREOSUiYDNXOWXU\VSRUWXSŒtEX]RERUHFK

















7HFKQLFLYREODVWL,&7

















ÓŒHGQtFL

















9ŖHREHFQtDGPLQSUDFRYQtFLVHNUHWiŒLSUDFRYQtFL]DGiYiQtGDW

















3UDFRYQtFLLQIRUPDĴQtFKVOXŦHEQDSŒHSiŦNiFKYSŒtERERUHFK

















ÓŒHGQtFLSUR]SUDFRYiQtĴtVHOQŢFK~GDMŝDYORJLVWLFH

















2VWDWQt~ŒHGQtFL
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHKODYQtFKWŒtGDWŒtG]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5

KODYQtWŒtGDWŒtGD
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
SRĴHW 
GLIHUHQFLDFH
]DPĹVW PHGLiQ PH]LURĴQt
]PĹQD GHFLO GHFLO
WLVRVRE .ĴKRG



3UDFRYQtFLYHVOXŦEiFKDSURGHML



3UDFRYQtFLYREODVWLRVREQtFKVOXŦHE



3UDFRYQtFLYREODVWLSURGHMH





SUŝPĹU

.ĴKRG .ĴKRG .ĴKRG

PH]LURĴQt
]PĹQD












































3UDFRYQtFLRVRESpĴHYHY]GĹOiYiQt]GUDYRWQLFWYtSŒtEX]REO

















3UDFRYQtFLYREODVWLRFKUDQ\DRVWUDK\

















.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtDU\EiŒVWYt

















.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYt

















.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtU\EiŒVWYtDP\VOLYRVWL

















ęHPHVOQtFLDRSUDYiŒL

















ęHPHVOQtFLNYDOLISUDFRYQtFLQDVWDYEiFK NURPĹHOHNWULNiŒŝ

















.RYRGĹOQtFLVWURMtUHQŖWtGĹOQtFLSUDFRYQtFLY¬SŒtERERUHFK

















3UDFRYQtFLYREOXPĹOHFNŢFKDWUDGLĴQtFKŒHPHVHOSRO\JUDILH

















3UDFRYQtFLYRERUXHOHNWURQLN\DHOHNWURWHFKQLN\

















=SUDFRYDWHOpSRWUDYLQGŒHYDWH[WLOXSUDFRYQtFLSŒtEX]RERUŝ

















2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtPRQWpŒL

















2EVOXKDVWDFLRQiUQtFKVWURMŝD]DŒt]HQt

















ęLGLĴLDREVOXKDSRMt]GQŢFK]DŒt]HQt

















3RPRFQtDQHNYDOLILNRYDQtSUDFRYQtFL

















8NOt]HĴLDSRPRFQtFL

















3RPRFQtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtDU\EiŒVWYt

















3RPRFQtSUDFRYQtFLWĹŦE\VWDYHEYŢURE\GRSUDY\DSŒtERE

















3RPRFQtSUDFRYQtFLSŒLSŒtSUDYĹMtGOD

















3UDFRYQtFLVRGSDG\DRVWDWQtSRPRFQtSUDFRYQtFL





























&(/.(0SODWRYiVIpUD÷5
3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHSODFHQŢFKPĹVtFŝ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
*HQHUiORYpDGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
9\ŖŖtGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
1LŦŖtGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
3RGGŝVWRMQtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
2VWDWQt]DPĹVWQDQFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
3UDSRUĴtFLYR]EURMHQŢFKVLOiFK
1HMY\ŖŖtVWiWQt~ŒHGQtFL
1HMY\ŖŖtVWiWQt~ŒHGQtFL~VWŒHGQtFKVWiWQtFKRUJiQŝ
1HMY\ŖŖtVWiWQt~ŒHGQtFLYHŒHMQpVSUiY\ NU~VWŒVWiWRUJiQŝ
3ŒHGVWDYLWHOpVDPRVSUiY\
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVSROHĴQRVWt NURPĹ]iMPDSŒtERUJ
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpYHONŢFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVWŒHGQtFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt
1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpPDOŢFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQFt NUILQSRMLŖŘVOXŦHE
(NRQRPLĴWtDILQDQĴQtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp
ętGtFtSUDFRYQtFLHNRQRPLN\ILQDQFt NUILQSRMLŖŘVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYtDNRQWUROLQJX
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLOLGVNŢFK]GURMŝ
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQiOQt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]DPĹVWQDQRVWL
2VWDWQtŒtGtFtSUDFRYQtFLVSUiY\SRGQLNXDSRGĴLQQRVWt
ętGtFtSUDFRYQtFLKRVSRGDŒHQtVPDMHWNHPVWiWXDRUJDQL]DFt
ętGtFtSUDF]DKUY]WDKŝDVOXŦHEYQLWŒYĹFtVWiWXDUHJUR]YRMH
ętGtFtSUDFRYQtFLYREFKRGXPDUNHWLQJXDYSŒtEREODVWHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLYŢ]NXPXDYŢYRMH
ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtDSŒtERERUHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtD]DKUDGQLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLŦLYRWQtKRSURVWŒHGt
ętGtFtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYtD]HPĹPĹŒLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹORJLVWLFHDSŒtEX]QŢFKRERUHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLGRSUDY\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL,&7
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLLQIWHFKQRORJDĴLQQRVWt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSpĴHRGĹWL
ętGtFtSUDFSŒHGŖNROYŢFKRY\ NUŦiNŝVHVSHFY]GĹOSRWŒHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLPLPRŖNROQtYŢFKRY\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt
3ULPiŒLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt
9UFKQtVHVWU\YREODVWL]GUDYRWQLFWYt
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSpĴHRVHQLRU\
1iPĹVWFLYREODVWLSpĴHRVHQLRU\
ętGtFtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL NURPĹSpĴHRVHQLRU\

GLIHUHQFLDFH
GHFLO

GHFLO

.ĴKRG

.ĴKRG

SUŝPĹU
.ĴKRG
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
ętGtFtSUDFRYQtFLGŝFKRGQHPRFVRFLiOQtFKDMLQŢFKGiYHN
ętGtFtSUDFRYQtFLSRE\WRYŢFKVRFVOXŦHE NUSpĴHRVHQLRU\
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLY]GĹOiYiQt
ętGtFtSUDFRYQtFLQD=ĝ
ętGtFtSUDFRYQtFLQD6ĝ
ętGtFtSUDFRYQtFLQD9ĝ
ętGtFtSUDFRYQtFLNQLKRYHQPX]HtSUiYDDEH]SHĴQRVWLDSRG
ętGtFtSUDFRYQtFLNQLKRYHQPX]HtDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
ętGtFtSUDFRYQtFLREUDQ\EH]SHĴQRVWLVWiWXSRŦiUQtRFKUDQ\
ętGtFtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWL
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLVWUDYRYDFtFKVOXŦHE
ętGtFtSUDFRYQtFLYHŖNROQtFKMtGHOQiFK
ętGtFtSUDFRYQtFLNXOWXU\Y\GDYDWHOVWYtVSRUWX]iEDY\
ętGtFtSUDFRYQtFL&.QHPRYLWRVWtRVRERSUDYDMVOXŦHE
%LRORJRYpERWDQLFL]RRORJRYpDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp
6SHFLDOLVWpY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtU\EiŒVWYtDYRGKRVS
6SHFLDOLVWpRFKUDQ\ŦLYRWQtKRSURVWŒHGt NUSUŝPHNRORJLH
6SHFLDOLVWpYREODVWLSUŝP\VOLQŦHQŢUVWYtDSŒtEX]REODVWHFK
3UDNWLĴWtOpNDŒL
3UDNWLĴWtOpNDŒLSURGRVSĹOp
/pNDŒLVSHFLDOLVWp
/pNDŒLYLQWHUQtFKRERUHFK
/pNDŒLEH]DWHVWDFH NURPĹRERUŝSUDNWLFNpKROpNDŒVWYt
9ŖHREHFQpVHVWU\VHVSHFLDOL]DFt
6WDQLĴQtVHVWU\ NURPĹVHVWHUYREODVWLSRURGQtDVLVWHQFH
6HVWU\SURLQWHQ]LYQtSpĴL YĴSHGLDWULHDQHRQDWRORJLH
6HVWU\SURSHGLDWULL
8ĴLWHOpRGESŒHGPĹWŝSUDNWY\XĴRYiQtRGEYŢFYLNXOHNWRŒL
8ĴLWHOpRGERUQŢFKSŒHGPĹWŝ NUŦiNŝVHVSHFY]GĹOSRWŒHE
8ĴLWHOpRGERUQpKRYŢFYLNX NUŦiNŝVHVSHFY]GĹOSRWŒHE
8ĴLWHOp6ĝ NURGERUQŢFKSŒHGPĹWŝ NRQ]HUYDWRŒtFKVW=ĝ
8ĴLWHOpYŖHREHFQĹY]GĹOiYDFtFKSŒHGPĹWŝQD6ĝ
8ĴLWHOpQDVWXSQL=ĝ
8ĴLWHOpQDVWXSQL=ĝ
8ĴLWHOpQDVWXSQL=ĝ NUYSŒtSUDYQŢFKWŒtGiFK=ĝ
8ĴLWHOpYREODVWLSŒHGŖNROQtYŢFKRY\
9\FKRYDWHOpSURGĹWLVHVSHFLiOQtPLY]GĹOiYDFtPLSRWŒHEDPL
/HNWRŒLDXĴLWHOpKXGE\QDRVWDWQtFKŖNROiFK
/HNWRŒLDXĴLWHOpXPĹQtQDRVWDWQtFKŖNROiFK
6SHFSHGDJRJY\FKRYDWHOp NUVSHFY]GĹOSRWŒ RVWSHGDJRJ
6SHFLiOQtSHGDJRJRYp
9\FKRYDWHOp NUY\FKRYDWHOŝSURRVRE\VHVSHFY]GĹOSRWŒHE
3HGDJRJRYpYROQpKRĴDVX
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GLIHUHQFLDFH
GHFLO

GHFLO

.ĴKRG

.ĴKRG

SUŝPĹU
.ĴKRG
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
6SHFLDOLVWpYREODVWL~ĴHWQLFWYt
+ODYQt~ĴHWQt
6SHFLDOLVWpYREODVWLVWUDWHJLHDSROLWLN\RUJDQL]DFt
6SHFDQDO\WLFLPHWRGLFLYREOSROLWLN\ILUHPDYHŒVSUiY\
6SHFLDOLVWpYREOKRVSRGDŒHQtVPDMHWNHPVWiWXDRUJDQL]DFt
6SHFLDOLVWpYREOVSUiY\ŖNROVWYtNXOWXU\D]GUDYRWQLFWYt
6SHFLDOLVWpYREODVWLYQLWŒQtFKYĹFtVWiWXDUHJLRQUR]YRMH
6\VWpPRYtDGPLQLVWUiWRŒLVSUiYFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWt
$VLVWHQWLVRXGFŝDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
$VLVWHQWLVRXGFŝ
3RGQLNSUiYQLFLSUiYQLFLOHJLVODWLYFLDRVVSHFYREOSUiYD
3RGQLNRYtSUiYQtFL
6SHFLDOLVWpDUFKLYiŒLNXUiWRŒLDVSUiYFLSDPiWNRYŢFKREMHNWŝ
3V\FKRORJRYp
6SHFLDOLVWpYVRFLiOQtREODVWL
6RFLiOQtSUDFVSHFDGDOŖtVSHFYVRFREOYHYHŒHMQpVSUiYĹ
+XGHEQtFL]SĹYiFLDVNODGDWHOp
6WDYHEQtWHFKQLFL
6WDYHEQtWHFKQLFLSŒtSUDY\DUHDOL]DFHLQYHVWLFLQŦHQŢULQJX
7HFKQLFLNDUWRJUDIRYp]HPĹPĹŒLĴLSUDFRYQtFLYSŒtEX]RERUHFK
7HFKQLFLYRVWRERU WH[WLONRŦHĶSRO\JUDIGŒHYDSRG
7HFKQLFLEH]SSUiFHRFKUDQ\]GUDYtUDFLRQDOL]DFHYŢURE\
7HFKQLFLDDVLVWHQWLSURREVOXKXOpNDŒVNŢFK]DŒt]HQt
5DGLRORJLĴWtDVLVWHQWL
2GERUQtODERUDQWLODERUDWRUQtDVLVWHQWLYREO]GUDYRWQLFWYt
=GUDYRWQtODERUDQWL
9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH
9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH NUGĹWVNŢFKVHVWHU
3RURGQtDVLVWHQWN\EH]VSHFLDOL]DFH
2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLUHKDELOLWDFH
3UDNWLFNpVHVWU\
$VLVWHQWLRFKUDQ\YHŒHMQpKR]GUDYt
=GUDYRWQLĴWt]iFKUDQiŒL
2GERUQtSUDFRYQtFL~ĴHWQLFWYtHNRQRPLN\SHUVRQDOLVWLN\
2GERUQt~ĴHWQtYŖHREHFQt
2GERUQt~ĴHWQtP]GRYt
2GERUQt~ĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt
2GERUQtSUDFRYQtFLNDONXODFtFHQQiNODGŝDUR]SRĴWŝ
2GERUQtSUDFRYQtFL~ŒDGŝSUiFHDSUDFRYQtFKDJHQWXU
2EFKRGUHNODPDĴQtUHISUDFSURSDJDUHNODP\RVW]SURVWŒHG
9HGRXFtYREODVWLDGPLQLVWUDWLYQtFKDJHQG
2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWL
2GERUQtSUDFRYQtFLYDGPLQLVWUDWLYĹDVSUiYĹRUJDQL]DFH
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
2GERUQtDVLVWHQWLYDGPLQLVWUDWLYĹ
2GERUQtSUDFRYQtFLKRVSRGiŒVNpVSUiY\
2GERUQtSUDFRYQtFLRUJDQL]DFHDŒt]HQt
2GERUSUDF]DKUY]WDKŝDVOXŦHEYQLWŒYĹFtVWiWXDUHJUR]YRMH
2GERUQtSUDFRYQtFLVSUiY\ŖNROVWYtNXOWXU\D]GUDYRWQLFWYt
3UDFRYQtFL&HOQtVSUiY\÷5
3UDFRYQtFLYHŒHMQpVSUiY\YREODVWLGDQt
3UDFRYQtFLYHŒHMQpVSUiY\YREODVWLVRFLiOQtFKMLQŢFKGiYHN
3UDFRYQtFLYHŒHMQpVSUiY\Y\GiYDMtFtUŝ]QiSRYROHQt
3ROLFHMQtLQVSHNWRŒLNRPLVDŒLDUDGRYp3ROLFLH÷5
,QVSHNWRŒL3ROLFLH÷5
9UFKQtLQVSHNWRŒL3ROLFLH÷5
.RPLVDŒL3ROLFLH÷5
9UFKQtNRPLVDŒL3ROLFLH÷5
5DGRYp3ROLFLH÷5
3UDFRYQtFLYHŒHMQpVSUiY\YREODVWLVWiWQtFKUHJXODFtMQ
2GERUQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREOEH]SHĴQRVWLSŒtEX]RERUHFK
2GERUQtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL
6RFLiOQtSUDFDRVWRGERUQtSUDFYVRFREOYHYHŒHMQpVSUiYĹ
6RFLiOQtSUDFRYQtFLSpĴHR]GUDYRWQĹSRVWLŦHQp
6RFLiOQtSUDFRYQtFLSpĴHRVHQLRU\ NUSpĴHR]GUSRVWLŦ
7HFKQLFLSURYR]X,&7WHFKQLFLSURJUDPiWRŒL
7HFKQLFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWtDV\VWpPŝ
9ŖHREHFQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFL
6HNUHWiŒL YŖHREHFQt
3UDFRYQtFLSUR]SUDFRYiQtWH[WŝStVDŒL
3tVDŒL
3UDFRYQtFLSUR]DGiYiQtGDW
2SHUiWRŒLWHOHIRQQtFKSDQHOŝ
3UDFRYQtFLYLQIRUPDĴQtFKNDQFHOiŒtFK
5HFHSĴQt NUUHFHSĴQtFKYKRWHOtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK
3UDFRYQtFLLQIRUPDĴQtFKVOXŦHEMQ
ÓŒHGQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYt
ÓĴHWQtYŖHREHFQt
ÓĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt
ÓŒHGQtFLYREODVWLVWDWLVWLN\ILQDQĴQLFWYtDSRMLŖŘRYQLFWYt
0]GRYt~ĴHWQt
ÓŒHGQtFLYHVNODGHFK
3UDFRYQtFLYGRSUDYĹDSŒHSUDYĹ
3URYR]QtWHFKQLFLYGRSUDYĹ
.QLKRYQtFL
3UDFRYQtFLSRŖWRYQtKRSURYR]X NURPĹ~ŒHGQtNŝQDSŒHSiŦNiFK
3UDFRYQtFLHYLGHQFHGDWDDUFKLYŝ
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
3HUVRQiOQtUHIHUHQWL
ÓŒHGQtFLVSUiY\ŖNRONXOW]GUDYRWYQLWŒYĹFtVWiWXDRVW
ÓŒHGQtFLYQLWŒQtFKYĹFtVWiWXDUHJLRQiOQtKRUR]YRMH
ÓŒHGQtFL]DKUDQLĴQtFKY]WDKŝDVOXŦHE
ÓŒHGQtFLYREODVWLVSUiY\ŖNROVWYtNXOWXU\D]GUDYRWQLFWYt
ÓŒHGQtFLYREODVWLVSUiY\SUŝP\VOXDGRSUDY\
.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ SRPRFQtNXFKDŒL
.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ
3RPRFQtNXFKDŒL
9HGRXFtSURYR]XVWUDYRYDFtFKXE\WRYDFtFKDGDOŖtFK]DŒt]HQt
9HGRXFtSURYR]XŖNROQtFKMtGHOHQDPHQ]
9HGRXFtSURYR]XXE\WVWUDYSRKRVWLQVWYt NUŖNROMtGHOHQ
6SUiYFLREMHNWŝ
&KRYDWHOpRŖHWŒRYDWHOp]YtŒDWY¬]DŒt]SURFKRYSŒtEX]SUDF
3RNODGQtFLDSURGDYDĴLYVWXSHQHNDMt]GHQHN
3RNODGQtFLYRUJDQL]DFtFK
$VLVWHQWLSHGDJRJŝ
$VLVWHQWLXĴLWHOŝ
$VLVWHQWLY\FKRYDWHOŝ
2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFLiOQtFKVOXŦHEYREOSRE\WRYpSpĴH
2ŖHWŒRYDWHOpYREODVWLSRE\WRYpSpĴH
3UDFRYQtFLSŒtPpREVOXŦQpSpĴHYREODVWLSRE\WRYpSpĴH
2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFVOXŦHEYREODPEXOVOXŦHEGRPSpĴH
3UDFSŒtPpREVOXŦQpSpĴHDPEXOVOXŦHESHĴRYDWHOpGRPSpĴH
6DQLWiŒLODERUDWRUQtSUDFRYQtFLRVWSUDFYH]GUDYDVRFREO
6DQLWiŒL
ęLGLĴLYR]LGHO]GUDYRWQLFNp]iFKUDQQpVOXŦE\
3ŒtVOXŖQtFL+=6÷5KDVLĴLRVWDWQtFKMHGQRWHNSRŦiUQtRFKUDQ\
3ŒtVOXŖQtFLYMHGQRWNiFKSRŦiUQtRFKUDQ\+=6÷5
3ŒtVOXŖQtFLRSHUDĴQtFKVWŒHGLVHN+=6÷5
3ROLFLVWp
6WUiŦQtFL
3UDFRYQtFLYĹ]HŋVNpVOXŦE\
3UDFRYQtFLRVWUDK\DEH]SHĴQRVWQtFKDJHQWXU
9UiWQt
3UDFRYQtFLRVWUDK\VWUiŦQt
3ĹVWLWHOp]HPĹGĹOVNŢFKSORGLQ
=DKUDGQtFLDSĹVWLWHOpY]DKUDGQLFNŢFKŖNRONiFK
=DKUDGQtFLSURSĹVWRYiQt]DKUDGQtFKURVWOLQ
=DKUDGQtFLNUDMLQiŒL
&KRYDWHOpKRVSRGiŒVNŢFK]YtŒDW NURPĹGUŝEHŦH
&KRYDWHOpDRŖHWŒRYDWHOpNRQt
.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtDSŒtEX]QŢFKREODVWHFK

GLIHUHQFLDFH
GHFLO

GHFLO

.ĴKRG

.ĴKRG

SUŝPĹU
.ĴKRG















































































































































































































































































































































































































































WWW.ISPV.CZ

51

,639SODWRYiVIpUD÷5ĴWYUWOHWt

3/69

+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLSURSĹVWĹQtDRŖHWŒRYiQtOHVD
.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLSURWĹŦEXGŒHYD
=HGQtFLNDPQiŒLGODŦGLĴLDPRQWpŒLVXFKŢFKVWDYHE
=HGQtFL NURPĹ]HGQtNŝRKQLY]GRUQpKR]GLYD
7HVDŒLDVWDYHEQtWUXKOiŒL
7HVDŒL
.YDOLILNVWDYHEGĹOQtFLVWDYHE~GUŦEiŒLEXGRYPRQWpŒLDSRG
6WDYHEQt~GUŦEiŒLEXGRYDLQŦHQŢUVNŢFKGĹO
6WDYHEQtPRQWpŒL NURPĹPRQWpUŝVXFKŢFKVWDYHE
.YDOLILNRYDQtVWDYHEQtGĹOQtFLKODYQtVWDYHEQtYŢURE\
,QVWDODWpŒLSRWUXEiŒLVWDYHEQt]iPHĴQtFLDVWDYHEQtNOHPStŒL
6WDYHEQtLQVWDODWpŒL
,QVWDODWpŒLYRGRYRGŝ
,QVWDODWpŒL~VWŒHGQtKRWRSHQt
0DOtŒL YĴVWDYHEQtFKODNŢUQtNŝDQDWĹUDĴŝ WDSHWiŒL
0DOtŒLLQWHULpUŝ
1iVWURMDŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
=iPHĴQtFLVWURMŝ
3URYR]Qt]iPHĴQtFL~GUŦEiŒL
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLPRWRURYŢFKYR]LGHO
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLRVREQtFKDXWRPRELOŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ
0HFKDQLFLDRSUDYiŒL]HPĹGĹOSUŝP\VODMVWURMŝ]DŒt]HQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒL]HPĹGĹODOHVQLFNŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt
9ŢUREFLPHFKDQLFLRSUDYiŒLSŒHVQŢFKSŒtVWURMŝD]DŒt]HQt
9ŢUREFLPHFKDQLFLRSUDYiŒLPĹŒUHJXO]DŒt]HQt NUHOHNWUR
7UDGLĴQt]SUDFRYDWHOpGŒHYDSURXWtDSŒtEX]QŢFKPDWHULiOŝ
8PĹOHĴWtWUXKOiŒLDŒH]EiŒL
8PĹOHĴWtNRYiŒL]iPHĴQtFtNDPHQtFLŖWXNDWpŒLDSRGSUDF
3UDFRYQtFL]KRWRYXMtFtXPĹOHFNpYŢUREN\]NRYŝ
3UDFRYQtFLNRQHĴQp~SUDY\WLVNXDYD]DĴLNQLK
6WDYHEQtDSURYR]QtHOHNWULNiŒL
(OHNWURPHFKDQLFL
(OHNWURPHFKDQLFLHOHNWULFNŢFK]DŒt]HQt NUYGRSUSURVWŒHG
3URYR]QtHOHNWURPHFKDQLFL
0RQWpŒLDRSUDYiŒLHOHNWULFNŢFKYHGHQt
0HFKDQLFLDRSUDYiŒLHOHNWURQLFNŢFKSŒtVWURMŝ
7UXKOiŒL NUVWDYHEQtFK DSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
.UHMĴtNRŦHŖQtFLDNORERXĴQtFL
.UHMĴt
ĝYDGOHQ\ŖLĴN\Y\ŖtYDĴLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
2EVOXKDVWURMŝYSUiGHOQiFKDĴLVWtUQiFK
2EVOXKDSDUQtFKWXUEtQNRWOŝDSŒtEX]QŢFK]DŒt]HQt
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+RGLQRYŢYŢGĹOHNSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
YSODWRYpVIpŒH÷5
SRĴHW
]DPĹVW

SRGVNXSLQDNDWHJRULH
]DPĹVWQiQt&=,6&2

KRGLQRYŢYŢGĹOHN
PHGLiQ

WLVRVRE .ĴKRG
2EVOXKDNRWOŝQDY\WiSĹQtYŢPĹQtNŝ NUNRWOŝORGtORNRPRWLY
2EVOXKDVWDFLRQiUQtFKVWURMŝD]DŒt]HQtMQ
2EVOXKD]DŒt]HQtYHYRGiUHQDYRGRKRVSRG YĴĴLVWtUHQYRG\
ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝWD[LNiŒL
ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝ
ęLGLĴL]GUDYRWQLFNpGRSUDYQtVOXŦE\
ęLGLĴLDXWREXVŝWUROHMEXVŝDWUDPYDMt
ęLGLĴLDXWREXVŝYPĹVWVNpKURPDGQpGRSUDYĹ
ęLGLĴLDXWREXVŝYGiONRYpSŒHSUDYĹRVRE
ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝWDKDĴŝDVSHFLiOQtFKYR]LGHO
ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ NURPĹWDKDĴŝ
ęLGLĴLSRSHOiŒVNŢFKYR]ŝ
ęLGLĴLVLOQLĴQtFK~NOLGRYŢFKYR]LGHO
ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKDOHVQLFNŢFKVWURMŝ
ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKVWURMŝ
2EVOXKDŦHOH]QLĴQtFK]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt
2EVOXKD]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝ
2EVOXKDY\VRNR]GYLŦQŢFKDMLQŢFKYR]tNŝDVNODGQtFL
6NODGQtFLREVOXKDPDQLSXODĴQtFKYR]tNŝ
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYKRWHOtFKDGPLQSUŝP\VODMREMHNWHFK
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYDGPLQLVWUDWLYQtFKREMHNWHFK
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYH]GUDYRWQLFNŢFKVRFLiOQtFK]DŒt]HQtFK
8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYXE\WRYDFtFKDY]GĹOiYDFtFK]DŒt]HQtFK
8NOt]HĴLSURGHMQtFKSURVWRU
3UDFRYQtFLSURUXĴQtSUDQtDŦHKOHQt
3RPRFQtPDQLSXODĴQtSUDFRYQtFL NURPĹYŢURE\
3RPRFQtVNODGQtFL
3RPRFQtSUDFRYQtFLREFKRGQtKRSURYR]X
3RPRFQtFLYNXFK\QL
8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYtĴLVWLĴLNDQDOL]DFt
8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYt
3RPRFQtSUDFRYQtFL~GUŦE\EXGRYDVRXYLVHMtFtFKSURVWRU
9\VYĹWOLYND 3RĴHW]DPĹVWQDQFŝSŒHSRĴWHQŢSRGOHSODFHQŢFKPĹVtFŝ
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