
 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 
Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství 
 
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
se považuje: 
I.  oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv  

1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek v období zákazu hnojení?“, 

2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně 
nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a 
čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází 
ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“, 

3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích 
dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, 
přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“, 

4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné 
pokrytí pozemku?“, 

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 100, s výjimkou 
tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy 
zapravených do 24 hodin po jejich použití?“. 

II.   oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin  
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

„Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi 
zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?“, 

2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 
používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 
326/2004 Sb.?“,  

3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny 
v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a 
přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly 
ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro 
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství 
 
I.  oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv  

 
1.  Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

nedodržení 
do 5 ha 
plochy, 
kde je 
období 
zákazu 
hnojení 

nedodržení 
5 – 10 ha 
plochy, 
kde je 
období 
zákazu 
hnojení 

nedodržení 
nad 10 ha 
plochy, 
kde je 
období 
zákazu 
hnojení 

použití 
do 20 

kg N/ha 

použití 
20-40 

kg 
N/ha 

použití 
nad 40 

kg 
N/ha 

   

6 8 10 6 8 10 x 10 30 
 

2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, 
řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 
7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od útvaru 
povrchových vod? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

nedodržení 
na ploše do 

5 ha 
pozemků se 
sklonem nad 

7°, které 
současně 
sousedí 

s útvarem 
povrchových 

vod 

nedodržení 
na ploše 5-10 
ha pozemků 
se sklonem 

nad 7°, které 
současně 
sousedí 

s útvarem 
povrchových 

vod 

nedodržení 
na ploše nad 

10 ha 
pozemků se 
sklonem nad 

7°, které 
současně 
sousedí 

s útvarem 
povrchových 

vod 

erozně 
nebezpečné 
plodiny byly 
pěstovány na 
pozemcích se 
sklonem nad 

7°, které 
současně 
sousedí 
s útvary 

povrchových 
vod, v délce 

do 25 m 

erozně 
nebezpečné 
plodiny byly 
pěstovány 

na 
pozemcích 
se sklonem 

nad 7°, které 
současně 
sousedí 
s útvary 

povrchových 
vod, v délce 
26 - 50 m 

erozně 
nebezpečné 
plodiny byly 
pěstovány 

na 
pozemcích 
se sklonem 

nad 7°, které 
současně 
sousedí 
s útvary 

povrchových 
vod, v délce 

nad 50 m 

   

4 6 8 4 6 8 x 10 26 
 

3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých 
látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou 
sněhem? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

nedodržení 
na ploše 
do 5 ha 

nedodržení 
na ploše 5 

- 10 ha 

nedodržení 
na ploše 

nad 10 ha 

použití 
do 20 

kg N/ha 

použití 
20 - 40 

kg 
N/ha 

použití 
nad 40 

kg 
N/ha 

   

4 6 8 4 6 8 x 10 26 



 

4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí 
pozemku? 
rozsah závažnost trvalost body 

malý střední velký malá střední velká ne ano max 

nedodržení 
do 10 ha 

nedodržení 
na ploše 10 

- 20 ha 

nedodržení 
na ploše 

nad 20 ha 

nerovnoměrnost 
pokrytí do 25 % 

nerovnoměrnost 
pokrytí  

26 – 50 % 

nerovnoměrnost 
pokrytí 

 nad 50 % 
   

4 6 8 4 6 8 x 10 26 
 

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním 
porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých 
organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich 
použití? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

nedodržení 
na ploše do 

5 ha 

nedodržení 
na ploše 5 - 

10 ha 

nedodržení 
na ploše 

nad 10 ha 

použití 
do 20 

kg 
N/ha 

použití 
20 – 40 

kg 
N/ha 

použití 
nad 40 

kg 
N/ha 

   

4 5 6 3 4 6 x 10 22 
 

II.   oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin 
1. Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi 

zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.? 
rozsah závažnost trvalost body 

malý střední velký malá střední velká ne ano max 

x x 
pevně 

stanoveno 
x x 

pevně 
stanoveno 

 x  

x x 3 x x 3 1 x 7 
 

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání 
podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

x x 
pevně 

stanoveno 
x x 

pevně 
stanoveno 

 x  

x x 3 x x 3 1 x 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich 
druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad 
a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků? 

rozsah závažnost trvalost body 
malý střední velký malá střední velká ne ano max 

x 
pevně 

stanoveno 
x 

1 druh 
skladovaného 

přípravku 
(podle 

obchodního 
názvu) 

2 - 5 druhů 
skladovaných 

přípravků 
(podle 

obchodního 
názvu) 

6 a více 
druhů 

skladovaných 
přípravků 

(podle 
obchodního 

názvu) 

 x  

x 3 x 1 2 3 1 x 7 
 

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B do slovního 
Zisk bodů z maximálního možného 

porušení 
Celková míra porušení 

do 10 % včetně zanedbatelné porušení  
vyšší než 10 % do 40 % včetně malé porušení  
vyšší než 40 % do 80 % včetně  střední porušení  

nad 80 % velké porušení 
 



 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního zemědělce 
 

Činnosti podle 
čl. 9 odst. 2 

nařízení 
Evropského 

parlamentu a Rady 
(EU) 

č. 1307/2013 

Třída CZ NACE podle sdělení Českého statistického úřadu 
č. 244/2007 Sb. 

Provozování letiště 52.23  Činnosti související s leteckou dopravou 
Provozování 
železniční služby 

49.10  Železniční osobní doprava meziměstská 
49.20  Železniční nákladní doprava 

Provozování 
vodáren 

36.00  Shromažďování, úprava a rozvod vody 
 

Služby v oblasti 
nemovitostí  

68.10  Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 
68.20  Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 
68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy 

Provozování 
stálých sportovních 
a rekreačních 
areálů 

93.11  Provozování sportovních zařízení 
93.29  Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené 
55.20  Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 
55.10  Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

Poznámka: Podle dokumentu Evropské komise DSCG/2014/29 pronájem ubytovacích zařízení, budov nebo 
ploch v rámci zemědělského podniku, nebo pronájem zemědělské půdy, se nebude považovat za služby v oblasti 
nemovitostí. Stejně tak pronájem stájí pro koně v rámci zemědělského podniku nebude považován za 
provozování stálých sportovních a rekreačních areálů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky 
 

Druh a kategorie hospodářských 
zvířat 

Koeficient přepočtu na velké dobytčí 
jednotky 

Skot ve věku nad 2 roky 1,00 

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let 
včetně 

0,60 

Skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 

Ovce ve věku nad 1 rok 0,15 

Kozy ve věku nad 1 rok 0,15 

Koně ve věku nad 6 měsíců 1,00 

Koně ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. 



 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Minimální po čet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost 
tisíce semen 

 
 

Druh zeleniny 
Sadba 

ks nebo kg 
na1 hektar 

Výsev volně 
ks nebo kg na1 

hektar 

Minimální 
hmotnost 

tisíce semen 
(HTS) 

g 
1. Brokolice 18 000 27 000 semen 2,65 

2. Celer bulvový 30 000 - 0,35 

3. Celer naťový 40 000 45 000 semen 0,35 

4. Celer řapíkatý 45 000 - 0,30 

5. Cibule  100 000 450 000 semen 2,7 

6. Šalotka 360 000 500 000 semen 3,2 

7. Cibule zimní (sečka) 360 000 900 000 semen 3,2 

8. Čekanka salátová 45 000 45 000 semen 1,1 

9. Černý kořen - 70 000 semen 13 

10. Česnek 500 kg - - 

11. Fazol zahradní - 180 000 semen 150 

12. Fenykl obecný sladký 108 000 130 000 semen 4 

13. Hrách zahradní - 200 kg 110 

14. Kapusta hlávková 18 000 40 500 semen 2,2 

15. Kapusta růžičková 20 000 45 000 semen 2,9 

16. Kapusta kadeřavá - kadeřávek  18 000 30 000 semen 2,88 

17. Kedluben 22 000 35 000 semen 3,0 

18. Kozlíček polníček 450 000 450 000 semen 0,9 

19. Křen selský 22 500 - - 

20. Květák 18 000 27 000 semen 2,30 

21. Lilek vejcoplodý 18 000 22 500 semen 4,05 

22. Mangold - 135 000 semen 15 

23. Meloun cukrový 9 000 - 22 

24. Meloun vodní 4 500 4 500 semen 22 

25. Mrkev  - 500 000 semen 0,65 

26. Okurka salátová 9 000 13 500 semen 16 



 

27. Okurka nakládačka 13 500 22 500 semen 16 

28. Paprika  27 000 - 4,0 

29. Pastinák  - 225 000 semen 2,3 

30. Pažitka  45 000 3 500 000 semen 0,65 

31. Petržel kořenová - 720 000 semen 0,9 

32. Petržel naťová 315 000 900 000 semen 1,0 

33. Pór  108 000 - 2,3 

34. Rajče 7 200 14 400 semen 2,2 

35. Reveň 3 600 - - 

36. Ředkvička - 900 000 semen 5,6 

37. Řepa salátová 60 000 108 000 semen 11,0 

38. Řeřicha zahradní - 300 kg 2,1 

39. Saláty 45 000 - 0,7 

40. Špenát  - 810 000 semen 8,0 

41. Štěrbák zahradní (endivie) 54 000 - 1,1 

42. Tuřín 22 000 35 000 semen 2,8 

43. Tykev* 2 250 3 600 semen 75 

44. Vodnice (brukev řepák vodnice) - 135 000 semen 2,3 

45. Zelí čínské 90 000 135 000 semen 180 

46 Zelí hlávkové 22 500 31 500 semen 2,0 

47. Zelí pekingské  36 000 - 2,0 

*S výjimkou tykve olejné a tykve fíkolisté 

 
 
 



 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Seznam podporovaných druhů speciálních bylin 
1 Andělika lékařská 

2. Bazalka vonná 

3. Bedrník anýz 

4. Benedikt lékařský (čubet) 

5. Brutnák lékařský 

6. Citronová tráva 

7. Divizna velkokvětá 

8. Dobromysl obecná 

9. Fenykl obecný 

10. Heřmánek pravý 

11. Rmenec sličný (rmen sličný, heřmánek římský) 

12. Chrpa modrá 

13. Jablečník obecný 

14. Jehlice rolní 

15. Jestřabina lékařská 

16. Jitrocel kopinatý 

17. Kmín kořenný 

18. Konopice bledožlutá 

19. Kopr vonný 

20. Koriandr setý 

21. Kozlík lékařský 

22. Lékořice lysá 

23. Levandule lékařská 

24. Libeček lékařský 

25. Lopuch větší 

26. Majoránka zahradní 

27. Máta peprná 

28. Máta klasnatá 

29. Máta huňatá 

30. Mateřídouška vejčitá 

31. Meduňka lékařská 

32. Měsíček lékařský 

33. Oman pravý 

34. Ostropestřec mariánský 

35. Parcha saflorová (maralí kořen, leuzea saflorová)  

36. Pelyněk kozalec (estragon) 

37. Pískavice řecké seno 



 

38. Rozchodnice růžová 

39. Rozmarýn lékařský 

40. Řebříček chlumní 

41. Řepík lékařský 

42. Řepík vonný 

43. Saturejka horská 

44. Saturejka zahradní 

45. Sléz maurský 

46. Stevie sladká 

47. Šalvěj lékařská 

48. Třapatka nachová  

49. Topolovka růžová 

50. Třezalka tečkovaná 

51. Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná 

52. Tymián obecný 

53. Včelník moldavský 

54. Yzop lékařský 

 
 



 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Seznam druhů zlepšujících netržních plodin 
Část A. 

 
Část B. 
 
 Druh plodiny 
1. Jetel 
2. Vojtěška 
3. Směs s více než 50% jetele nebo vojtěšky 

  Druh plodiny  
1. Bér vlašský 

2. Bob  

3. Cizrna  

4. Čočka  

5. Hořčice bílá 

6. Jílek mnohokvětý 

7. Jílek vytrvalý 

8. Komonice 

9. Koriandr setý 

10. Kostřava červená 

11. Krambe habešská 

12. Lesknice kanárská 

13. Lnička setá 

14. Lupina žlutá 

15. Mastňák habešský 

16. Peluška (hrách setý rolní) 

17. Pohanka obecná 

18. Proso seté 

19. Ředkev olejná 

20. Sléz krmný 

21. Slunečnice roční 

22. Sója 

23. Srha laločnatá 

24. Svazenka vratičolistá 

25. Světlice barvířská (saflor) 

26. Úročník 

27. Vičenec 

28. Vikev panonská 

29. Směs výše uvedených druhů plodin 



 

 
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

 
Seznam plodin podle § 12 odst. 6 písm. a), na které se neposkytuje dotace  

 
 Druh plodiny  

1. Šťovík kyselý 
Rumex acetosa (s výjimkou krmného šťovíku Rumex OK2) 

2. Rod ozdobnice 
Miscanthus gigantheus 
Miscanthus sachariflorus 
Miscanthus sinensis 

3. Kříženci a hybridi výše uvedených druhů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů pro intenzivní sady 
 
A. Stromy: 
1. Broskvoň 

Prunus persica L. 
2. Hrušeň 

Pyrus sp. 
3. Jabloň 

Malus sp. 
4. Meruňka 

Prunus armeniaca L. 
5. Slivoň švestka (kromě myrobalánu) 

Prunus domestica L. 
6. Slivoň obecná 

Prunus domestica ssp. insititia L. 
7. Slivoň renklóda 

Prunus domestica ssp. italica L. 
8. Třešeň 

Prunus avium L. 
9. Višeň 

Prunus cerasus L. 
 
B. Keře: 
1. Angrešt 

Ribes uva-crispa L. 
2. Maliník 

Rubus idaeus L. 
3. Ostružiník 

Rubus fruticosus agg. L. 
4. Rybíz 

Ribes sp.  
 



 

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy pěstované v sadech 
intenzivních a v sadech ostatních 

 
Ovocný druh Minimální výnos – sady 

intenzivní (t/hektar) 
Minimální výnos – sady 

ostatní (t/hektar) 

1. 
Jabloň 
Malus sp. 

5 1 

2. 
Hrušeň 
Pyrus sp. 

4 1 

3. 
Broskvoň 
Prunus persica L. 

1 0,7 

4. 
Meruňka 
Prunus armeniaca L. 

1 0,7 

5. 
Slivoň švestka (kromě 
myrobalánu) 
Prunus domestica L. 

2 0,5 

6. 

Slivoň obecná 
Prunus domestica ssp. 
insititia L. 

2 0,5 

7. 

Slivoň renklóda 
Prunus domestica ssp. 
italica L. 

2 0,5 

8. 
Třešeň 
Prunus avium L. 

1 0,5 

9. 
Višeň 
Prunus cerasus L. 

1 0,5 

10. 
Angrešt 
Ribes uva-crispa L. 

0,5 0,4 

11. 
Maliník 
Rubus idaeus L.  

0,5 0,3 

12. 
Ostružiník 
Rubus fruticosus agg. L. 

0,5 0,3 

13. 
Rybíz 
Ribes sp. 

0,5 0,4 

14. Ostatní - stromy nelze 1 
15. Ostatní - keře nelze 0,5 
 

 

 



 

Příloha č.  10 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke 
zjišťování meteorologických ukazatelů v intenzivních sadech 

 
A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v intenzivním sadu 
1. Datum měření  
2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje  
3. Minimální denní teplota (v °C)  
4. Maximální denní teplota (v °C)  
5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost 

vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s 
uvedením hodiny měření 

 
B. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických 
údajů v intenzivních sadech 
1. Srážkoměr a maximo-minimální teploměr  
2. Měřič teploty a vzdušné vlhkosti  
3. Meteorologická stanice  
 
C. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu 

 
-------------------------------- ------------------ ------------------------------------  
  Datum    Díl p ůdního     teplota      pr ůměrná      úhrn            vyhodnocení  
 od - do   bloku                        vlhkost       srážek          zjišt ěných údaj ů 
                                        vzduchu                       a p řijatá opat ření  
                                                                            
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  
 
-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 



 

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních 
sadech 

 
A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních 
sadech 
1. Feromonové lapače  
2. Lepové desky  
3. Světelné lapáky  
4. Nasávací a zemní pasti  
5. Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů  
6. Optické vodní lapače 
 
B. Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých 
organismů v intenzivních sadech 
 

-------------------------------- ------------------ ------------------------------------  

  Datum    Použitý prost ředek      Díl p ůdního bloku       Ovocný druh      vyhodnocení  

 od - do  pro sledování výskytu                              zjišt ěných údaj ů  

          škodlivých organism ů                                       a p řijatá opat ření  

            uvedený v části A                                         

              této p řílohy  

-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 

-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 

-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 

-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 

-------------------------------- ------------------ --------------  --------------------  

 


