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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci napomáhá zlepšování kvality bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) v EU vytvářením, 
shromažďováním, analýzou a šířením nestranných 
informací o nejnaléhavějších otázkách BOZP. 

Agentura, financovaná z rozpočtu EU, působí v těsné 
spolupráci s vládami, zaměstnavateli a organizacemi 
pracovníků ve všech členských státech EU, v zemích ESVO/
EHP i v kandidátských zemích. Její síť národních kontaktních 
mís t  (Fo c al  Point y)  sehráv á  k l íčovou úlo hu 
při shromažďování a šíření relevantních informací 
a znalostí. Agentura také spolupracuje se stále větším 
počtem mimoevropských mezinárodních organizací, a tím 
zajišťuje, že si EU udržuje čelní postavení v oblasti informací 
a myšlenek týkajících se problematiky BOZP. 

K PRIORITÁM AGENTURY NÁLEŽÍ:

>> Podporovat strategické cíle EU: Průřezový úkol 
předcházení rizikům ve všech aspektech života 
pracovníků a koncepční politika BOZP jsou ústředními 
body Strategie Společenství v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. K naplnění tohoto cíle 
agentura zajišťuje řadu programů včetně projektů 
pro zapojení BOZP do výchovy a vzdělávání 
a identifikace nově vznikajících rizik v měnícím se 
světě práce. Rovněž probíhají další aktivity na podporu 
zvýšení zapojení zaměstnanců a ke zlepšování kvality 

BOZP NA START PRO MLADÉ LIDI

V roce 2006 se každoroční kampaň agentury, která 
vyvrcholila Evropským týdnem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zaměřila na mladé lidi a na potřebu zajistit, 
aby svou pracovní dráhu zahájili bezpečně a zdravě. 

Do kampaně BOZ(P) na start! se zapojila řada partnerů 
a podpořily ji všechny členské státy EU, kandidátské země 

nabízených pracovních míst, zejména pro ženy a starší 
pracovníky. 

>> Zabývat se nejnákladnějšími zdravotními 
a bezpečnostními problémy: Za mnohé problémy 
je nutné zaplatit vysokou cenu v lidské i finanční 
oblasti. Každých pět vteřin dojde v EU k pracovnímu 
úrazu a každé tři a půl minuty zemře při pracovním 
úrazu v EU jeden člověk. Evropa navíc každým rokem 
přijde přibližně o 550 mil. pracovních dnů v důsledku 
nemocí z povolání nebo pracovních úrazů. K hlavním 
problémům se řadí muskuloskeletální poruchy, 
vystavení pracovníků hluku a nebezpečným látkám, 
jako jsou chemické látky a přípravky, a psychologické 
problémy, jako je stres při práci. Agentura se těmito 
a dalšími otázkami zabývá spolu se sociálními partnery 
v informačních kampaních, iniciativách v oblasti 
správných postupů, v Evropském observatoriu rizik 
a dalšími způsoby. 

>> Zaměřit se na vysoce riziková odvětví: Mezi riziková 
odvětví patří rybolov, stavebnictví, zemědělství, 
zdravotnictví a doprava. Agentura klade zvláštní důraz 
na malé a střední podniky (MSP), které zaměstnávají 
přibližně dvě třetiny pracovních sil v EU a vykazují 
nadprůměrnou četnost výskytu problémů v oblasti 
BOZP. 

V roce 2006, deset let od založení agentury, jsme své úsilí 
zaměřovali do celé řady klíčových oblastí a pomáhali 
jsme vytvořit bezpečnější a zdravější pracovní prostředí 
v celé EU. 

a země ESVO, rakouské a finské předsednictví EU, Evropský 
parlament, Evropská komise a evropští sociální partneři. 

Kampaň BOZ(P) na start! byla ambiciózní, protože se 
zaměřila nejen na vzdělávací obec, ale i na zaměstnavatele 
a politické činitele. Ústředním cílem kampaně je vytvořit 
kulturu předcházení rizikům mezi mladými lidmi již 
od raného věku, a pomoci jim tak prožít celý pracovní život 
v bezpečí. 

O Evropské agentuře pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci

Nejvýznamnější události roku 2006



Kampaň má dvě hlavní součásti. Pokud jde o úroveň 
pracovišť, šlo o zvyšování povědomí o rizicích BOZP, ale 
i o právech a povinnostech mezi mladými pracovníky a jejich 
zaměstnavateli. Ve vzdělávací obci pak kampaň podporovala 
povědomí o rizicích a o BOZP, které by mělo být nedílnou 
součástí vzdělávání, jež tak připraví mladé lidi na jejich první 
den v práci a vštípí jim zodpovědnost za BOZP v jejich 
budoucí kariéře. 

Kampaň BOZ(P) na start!, která byla zahájena v Evropském 
parlamentu, poskytla účastníkům informační balíčky 
v úředních jazycích všech členských států EU, plakáty 
a letáky zaměřené na zvyšování povědomí o problematice 
a vícejazyčnou internetovou stránku. Byly zpracovány nové 
inovační materiály (například s kreslenými postavičkami) 
s cílem zaujmout mladší publikum. 

V průběhu kampaně a zvlášť během Evropského týdne se 
po celé Evropě konaly tisíce zvláštních událostí a aktivit, 
které upozorňovaly na hlavní hesla kampaně. 

INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ SE SOUSTŘEDÍ
NA NEJNOVĚJŠÍ ČLENSKÉ STÁTY

V roce 2006 agentura také pracovala s malými podniky v EU, 
aby jim pomohla učinit z bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti jednu z priorit, a dosáhnout tak lepších výsledků 
pro sebe i své zákazníky. 

Iniciativa za zdravé pracoviště, která byla spuštěna v roce 
2006, je kampaní agentury v oblasti BOZP, jež se zaměřuje 
na malé podniky v nejnovějších členských státech EU. Jelikož 
v MSP v novějších členských státech pracuje větší procento 
zaměstnanců v porovnání se zbytkem EU, je BOZP v MSP 
v rozšířené Evropské unii čím dál tím důležitější. 

Iniciativa za zdravé pracoviště poskytuje zaměstnavatelům 
a zaměstnancům snadný přístup ke kvalitním informacím, 
pomáhá sdílet znalosti a zkušenosti s BOZP mezi členskými 
státy a zvyšuje povědomí o hlavních principech BOZP 
a o právní ochraně, která se vztahuje na pracovníky v celé 
EU. Agentura spolupracuje s národními kontaktními místy, 
s Evropskými informačními středisky (Euro Info Centry, EIC) 
a s mediálním partnerem na místní adaptaci a zaměření 
informací v rámci kampaně, které přizpůsobuje na míru 
potřebám MSP a předává je na řadě regionálních seminářů 
v každém z 10 novějších členských států, v Bulharsku 
a v Rumunsku. 

ROZVOJ NOVÝCH ZNALOSTÍ O BOZP: PŘÍPRAVA
NA ZMĚNY

Kromě našich kampaní je významnou součástí práce 
agentury shromažďovat a analyzovat statistiky a provádět 
výzkum. To se pak promítá ve zprávách a informačních 
materiálech pro nadcházející kampaně (v roce 2007 
o muskuloskeletálních poruchách a v roce 2008 o hodnocení 
rizik) a zajišťuje to jejich přesnost. V roce 2006 Evropské 
observatorium rizik nadále rozvíjelo nové znalosti o BOZP, 
aby pomohlo politickým činitelům a podpořilo naši práci. 

Zpracovali jsme zprávu o vznikajících biologických rizicích 
(zaměřili jsme se například na nové patogeny, jako je ptačí 
chřipka), která jsou velkým problémem na pracovišti, ale 
také celosvětovým problémem, jenž vyžaduje globální 
reakci. 

Zároveň byly v roce 2006 zpracovány dvě další zprávy 
o vznikajících chemických rizicích (ta se zaměřila například 
na důsledky nanotechnologií pro zdraví a bezpečnost a pro 
životní prostředí) a o psychosociálních rizicích (včetně 
stresu, nestálosti zaměstnání a šikany a jejich vlivu na zdraví 
a bezpečnost). 

Spolu se zprávou o fyzikálních rizicích, která již byla 
zpracována, pomohou tyto tři nové zprávy zaměřit 
současnou i budoucí práci agentury na hlavní rizika. 

PTAČÍ CHŘIPKA A REAKCE AGENTURY
Reakce agentury na ptačí chřipku v roce 2006 ukázala, že 
dokážeme na zvláštní nové riziko rychle zareagovat. 
Na žádost Evropské komise jsme vytvořili internetový 
nástroj, který shromažďuje příklady správné praxe a rady 
jednotlivých států pro pracovníky v přední linii, a úzce jsme 
spolupracovali s jinými orgány, například s Evropskou 
agenturou pro bezpečnost potravin a s Evropským 
střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí. 

VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU KE ZLEPŠENÍ DOSAHU
INFORMACÍ
Internetová stránka agentury prošla v roce 2006 značným 
vývojem, jehož cílem bylo učinit ji užitečnější a dostupnější 
a poskytnout jejím prostřednictvím nové služby a obsah. 

Stručné úvody k hlavním tématům nyní poskytují nová 
samostatná „vstupní místa“. Cílem technického vývoje 
na internetu je co nejvíce využít schopnosti 3G. Byla zlepšena 
dostupnost pro zdravotně postižené osoby: byly například 
vyvinuty zkratky pro osoby, které mají potíže s používáním 
klávesnice. A internetové stránky agentury nyní nabízejí 
řadu individualizačních služeb, včetně e-mailových 
upozornění na nejnovější informace o kampaních, 
jednotlivých odvětvích a rizicích. 

A konečně, na začátku roku 2006 provedla agentura on-line 
průzkum. Zúčastnilo se ho více než 7 000 respondentů. 
Průzkum ukazuje, jak si návštěvníci naší internetové stránky 
myslí, že by bylo možné zlepšit naše služby; vezmeme jej 
v úvahu při našich budoucích snahách o to, aby naše stránka 
byla uživatelsky přívětivější. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU
Budování našich partnerství: V roce 2006 agentura dále 
budovala globální partnerství v oblasti BOZP.

Učinili jsme určité kroky, jejichž cílem bylo do našeho 
plánování a rozhodování více zapojit pracovníky, 
zaměstnavatele a vlády prostřednictvím opatření na 
zefektivnění naší správní struktury po rozšíření EU 
a zapojením poradních skupin do naší práce. 
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Rovněž jsme naší síti kontaktních míst (Focal Point) – 
obvykle národním vládním organizacím pro BOZP 
v různých členských státech EU, s nimiž agentura pracuje 
na shromažďování a šíření informací – usnadnili práci 
s jejich národními partnery. V roce 2006 jsme vyvinuli 
model správné praxe pro práci s kontaktními místy 
a externí hodnocení našich aktivit, jehož výsledky by 
měly být publikovány v roce 2007, nám pomůže dále 
zlepšit naše společné fungování. 

A konečně, pokračovali jsme v posilování naší spolupráce 
s přistupujícími a kandidátskými zeměmi (prostřednictvím 
programů PHARE III a PHARE IV) i s Evropským 
parlamentem a s Komisí (zejména při vývoji Strategie 
Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 2007–2012), s dalšími institucemi EU 
a s evropskými sociálními partnery. 

Program pro MSP: Agentura v roce 2006 poprvé 
pracovala s Evropskými informačními středisky (Euro Info 
Centry, EIC) – jedná se o ustálenou síť obchodních komor 
a jiných orgánů – na šíření informací o BOZP do malých 
a středních podniků v rámci iniciativy za zdravé pracoviště. 
Dokázali jsme dobře využít kontakty a důvěryhodnost 
EIC mezi malými podniky, což nám pomohlo efektivněji 
komunikovat. Naším cílem je tento vztah ještě prohloubit 
a zapojit EIC do evropské kampaně o muskuloskeletálních 
poruchách v roce 2007. 

Koordinace výzkumu BOZP: V roce 2006 jsme pomohli 
Evropské komisi dosáhnout shody v základních prioritách 
výzkumu BOZP pro budoucnost. Cílem zprávy OSH 
research priorities in the EU-25 (Priority výzkumu BOZP 

v EU-25) je zvýšit viditelnost BOZP ve výzkumu na úrovni 
EU, pomoci koordinovat výzkumné úsilí a zaměřit je 
na základní oblasti nových a vznikajících rizik. Agentura 
je také aktivním partnerem konsorcia evropských 
výzkumných orgánů a ministerstev NEW OSH ERA, jehož 
cílem je zlepšit spolupráci a koordinaci mezi různými 
výzkumnými programy, aby se zvýšil celkový rozsah 
a efektivita výzkumu prováděného v EU. 

Dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
se ekonomicky vyplácí: V roce 2006 jsme dále 
vyhledávali praktické případy dobré úrovně bezpečnosti 
a ochrany zdraví a vyvinuli jsme nový internetový nástroj, 
který podnikům také poskytne případové studie a jiné 
informace, jež jim pomohou zlepšit jejich výsledky 
v oblasti BOZP. 

BOZP a pohostinství: Zpracováváme materiály, které 
mají konkrétně zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví 
v odvětví hotelnictví, restaurací a stravování. Zpráva 
vypracovaná v roce 2006 a 2007 poskytne přehled 
o situaci BOZP v tomto odvětví, kde je mnoho malých 
podniků, velký počet migrujících pracovníků a mnoho 
mladých pracovníků, a bude se zabývat důsledky těchto 
faktorů pro BOZP. 

BOZP a stárnoucí pracovní síla: V neposlední řadě jsme 
provedli výzkum o zdravotních a bezpečnostních 
důsledcích pro rostoucí počet osob, které se dožívají 
vyššího věku a možná budou muset pracovat i ve věku 
nad 65 let. Projekt Stárnoucí pracovní síla se zabývá 
politikami a správnou praxí při řešení této otázky v celé 
EU.

Pohled do budoucnosti: 
plány na rok 2007 a dále

V budoucnu se agentura bude nadále zabývat řešením 
rozporů v oblasti BOZP v rámci organizací a členských 
států i mezi nimi. Existuje řada otázek kolem zranitelných 
skupin – například problémy, kterým čelí migrující 
pracovníci. Existuje nerovnováha mezi ženami a muži.
A jsou zde nově vznikající problémy v oblasti BOZP,
které souvisejí s novými technologiemi a pracovními 
modely. 

Při dalším postupu musí důraz EU na rozšiřování o další 
země doprovázet dosažení alespoň minimální úrovně 
BOZP v členských státech. A nejde jen o odstranění úrazů 
a zdravotních potíží – je nutné aktivně dbát o zdraví lidí 

a snížit míru pracovní neschopnosti a odchodů do 
předčasného důchodu. 

Cílem agentury pro nadcházející měsíce je zahájit a řídit 
celoevropskou kampaň o muskuloskeletálních 
poruchách a posílit naši mezinárodní síť užší spoluprací 
s organizacemi, jako je MOP a WHO, a prohloubením 
vztahů s institucemi pro BOZP v zemích, které jsou 
hlavními obchodními partnery EU. Zároveň budeme 
pokračovat se svými programy na podporu nových 
členských států a budeme spolupracovat s ostatními 
orgány EU, jako jsou Evropská informační střediska, 
abychom šířili poselství BOZP do MSP.



Za dobu více než 10 let existence agentury učinila Evropská 
unie významný pokrok ve zlepšování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) svých 220 miliónů 
pracovníků. 

Avšak pracovní úrazy a poškozené zdraví jsou stále 
obrovským problémem jak z etického, tak z ekonomického 
hlediska – problémem, kterému lze ve velké míře 
předcházet. 

Samozřejmě žádná organizace není dokonalá, ale pokud 
jde o BOZP, je rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími podniky 
propastný. Je třeba následovat příkladů správné praxe. 

Podniky by měly být podporovány, aby tuto správnou 
praxi dodržovaly, a agentura tak činí zaměřením na práci 
s poznatky, výměnu informací, praktická řešení a obhajobu 
zájmů, aby pomohla vytvářet kulturu prevence rizik – 
neříká lidem pouze, jaké úrovně BOZP musí dosáhnout, ale 
ukazuje jim, jak na to. 

Víme, že nejlepší společnosti dodržují správnou praxi, když 
jsou o ní informovány. Obecně platí – čím konkurence-
schopnější podnik a čím konkurenceschopnější země, tím 
lepší pracovní podmínky. 
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Slovo ředitele 
a předsedkyně 

Zároveň je úloha agentury čím dál tím důležitější, jelikož 
EU stále roste. Nemá smysl, aby 27 členských států EU 
pracovalo na BOZP izolovaně. Musíme lépe využívat 
příklady správné praxe z celé EU a dosáhnout shody 
v řešení otázek BOZP. 

Naše jedinečná síla vychází z práce s tripartitou, kde 
zapojujeme zaměstnavatele, pracovníky i vlády. Je 
zásadní, že tyto tři skupiny jsou zastoupeny v naší řídící 
radě, což jim umožňuje přispívat k procesu plánování 
a rozhodování, který je základem práce agentury. 

BOZP je tak důležitá otázka, že je nezbytné, aby 
zaměstnavatelé, pracovníci a vlády spolupracovali 
a vzájemně se koordinovali. V nadcházejících letech 
budeme nadále spolupracovat s těmito skupinami 
i s organizacemi pro BOZP v různých členských státech, 
abychom pomohli zajistit bezpečnost a zdraví pracovníků 
v Evropě. 

Jukka Takala Christa Schweng
ŘEDITEL PŘEDSEDKYNĚ ŘÍDÍCÍ RADY
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Cílem agentury je poskytovat subjektům 

Společenství, členským státům, sociálním 

partnerům a subjektům působícím v této 

oblasti technické, vědecké a hospodářské 

informace potřebné v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení 

pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno 

ve Smlouvě a v následných strategiích 

a akčních programech Společenství v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Tel.: (+34) 94 479 43 60

Fax: (+34) 94 479 43 83

E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB Martin)
  /CalCMYKProfile (Adobe AJUSTES CMYK Martin 2005)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /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

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Adobe AJUSTES CMYK Martin 2005)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 600
        /PresetName <FEFF004D0061007200740069006E>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 12
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


