
Smlouva o poskytování právních služeb (č. 0746/2020)
(podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

a zákona č. 85/1996 Sb.)

Smluvní strany:

Město Znojmo
se sídlem Znojmo, Obroková 1/12, PSČ: 669 22
IČO 002 93 881,
DIČ: CZ00293881
zastoupené Janem Groisem, MBA starostou

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Rybníčková
e-mail: alena.rybnickova@muznojmo.cz

(dále též „Klient“)

a

JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 05449201
DIČ: CZ05449201
se sídlem Bubeníčkova 502/42, Židenice, 615 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95152
jejímž jménem jedná JUDr. Radek Ondruš, jednatel a advokát
e-mail: podatelna@ondrus.eu
ID datové schránky: zyu35vx
č. účtu:

(dále též „Advokát“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

smlouvu o poskytování právních služeb
(dále jen „Smlouva“)

Preambule:

Klient, níže svým podpisem výslovně prohlašuje a potvrzuje, že mu advokát jasně a
srozumitelně v českém jazyce, v souladu s ust. § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy
sdělil zejména tyto údaje a informace:



 

 

 

- údaje o totožnosti Advokáta jednajícího s Klientem o uzavření Smlouvy o poskytování 
právních služeb, údaje o způsobu výkonu advokacie Advokáta ve smyslu zákona  
o advokacii a právní formě, telefonní číslo, datovou schránku, a adresu pro doručování 
běžné i elektronické pošty, 

- odměnu za právní služby, včetně všech daní a poplatků, jakož i cílovou odměnu, 
sjednanou jak samostatně, nebo eventuálně ve formě ponechání si případných přísudků, 

- splatnost odměny za právní služby, rozsah placení hotových výdajů, způsob platby ceny 
právní služby a nákladů Advokáta a způsob dodání nebo plnění právní služby ze strany 
Advokáta, 

- informace o tom, jaká činnost Advokáta bude účtována jako právní služba, a jakou 
formou budou služby poskytovány, 

- údaje o způsobu ukončení smluvního vztahu, 
- údaje o právech klienta vznikajících z vadného plnění advokáta včetně podmínek  

pro uplatňování těchto práv, 
- informace a vysvětlení o obsahu a textu této smlouvy. 
 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Advokát se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Klientovi na základě jeho 

individuálních pokynů a jejich přijetí Advokátem právní služby zastupování ve věci, v níž je 
vedeno šetření vedeným Policii ČR č.j. KRPB-109099/ČJ-2020/061381-KA a ve věcech a 
řízeních před orgány veřejné moci s tímto šetřením jakkoliv souvisejících (dále jen „právní 
služby“).  
 
1. Klient vystaví po vzájemné dohodě Advokátovi plnou moc k veškerému právnímu 

jednání, procesnímu či hmotněprávnímu, které bude Advokát jménem a na účet Klienta 
vykonávat na základě této Smlouvy, pokud bude k jejich vykonání potřeba. 

 
2. Za zadání konkrétní právní služby dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy a jeho přijetí se 

pro účely této Smlouvy považuje i vystavení speciální plné moci Klientem a její přijetí 
Advokátem. 

 
3. Advokát je povinen vykonávat jednotlivé úkony právní služby ve prospěch Klienta  

dle této Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jiných advokátů a advokátních 
koncipientů, eventuálně za pomoci jiných osob, které jsou ve smluvním vztahu 
k Advokátovi (např. zaměstnanci), s čímž Klient výslovně souhlasí. Advokát však plně 
odpovídá za výkon právní pomoci těchto osob ve věci Klienta. 

 
4. Klient prohlašuje, že byl Advokátem poučen, že v případě trvajícího zastoupení jiným 

advokátem v téže věci není Advokát oprávněn převzít jeho právní zastoupení. Klient se 
zavazuje, že nepředá Advokátovi k vyřízení věci, ve kterých již bude zastoupen jiným 
advokátem, současně se zavazuje Advokáta bez odkladně informovat, pokud ve věci,  
v které jej Advokát zastupuje, udělí plnou moc jinému advokátu. Porušení tohoto 
ustanovení zakládá ztrátu důvěry Advokáta vůči Klientovi. 

 
 
 



 

 

 
Článek II. 

Doba plnění 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Klient má právo kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů. 

Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení Advokátovi, není-li v ní uvedeno datum 
pozdější. Výpovědí této Smlouvy ze strany Klienta zanikají všechny plné moci, které 
Klient Advokátovi udělil v souvislosti s touto Smlouvou. 

 
3. Klient má právo kdykoliv písemně odvolat plnou moc, kterou udělil Advokátovi  

pro konkrétní věc, a to i bez udání důvodů. Odvolání plné moci nabývá účinnosti dnem 
doručení Advokátovi, není-li v něm uvedeno datum pozdější. Odvolání plné moci  
pro konkrétní věc nemá vliv na platnost ani účinnost této Smlouvy. Odvoláním plné moci 
se má však za to, že Klient odnímá Advokátovi s účinností doručením takového odvolání 
věc, kterou mu svěřil dle čl. I. odst. 1 a 4 této smlouvy. Klient bere však na vědomí, že  
tam, kde byla plná moc předložena k řízení, platí její odvolání až oznámením danému 
orgánu veřejné moci. 

 
4. Advokát má právo tuto smlouvu nebo na jejím základě uzavřené jednotlivé smlouvy 

vypovědět, jakož i vypovědět Klientem vystavené plné moci pouze z důvodů uvedených 
v zákoně1, mimo jiné dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem nebo 
neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost, včetně důvodu uvedeného v čl. III odst. 11 
této smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem doručení Klientovi. Výpovědí této smlouvy 
dochází současně bez dalšího k výpovědi všech na jejím základě uzavřených smluv  
o právních službách, ledaže Advokát neuvede jinak. Doručením výpovědi zanikají také 
všechny plné moci, které Klient Advokátovi udělil. 

 
5. Klient bere na vědomí, že Advokát má povinnost tuto smlouvu vypovědět v případech 

stanovených zákonem2, zejména v případě, že zjistí skutečnosti uvedené v § 19 zákona 
týkající se střetu zájmů. 

 
 
 
 

Článek III. 
Odměna advokáta a náhrada nákladů 

 
1. Smluvní strany sjednávají, že za poskytnuté právní služby obdrží Advokát dle ust. § 3 

vyhl. č. 177/1996 Sb. smluvní časovou odměnu, a to ve výši 2.000,-- Kč (bez DPH)  
za každou započatou hodinu poskytování právních služeb, s tím, že Advokát je oprávněn, 
nikoli však povinen, účtovat odměnu s přesností až na čtvrthodiny, kdy odměna je 
poměrná účtovanému času. V případě však, že mimosluvní odměna za konkrétní 
provedený úkon určená dle ust. § 6 a násl. vyhl. č. 177/1996 Sb. bude vyšší než uvedená 
smluvní odměna, má Advokát nárok na takto určenou mimosluvní odměnu.  
 

2.  Smluvní strany se dohodly na tom, že Advokát je oprávněn jednostranně zvýšit 
dohodnutou smluvní časovou odměnu vždy po uplynutí kalendářního roku o příslušná 
procenta odpovídající procentu průměrné roční míry inflace vyjádřené 

 
1 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 



 

 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen oznámené Českým 
statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, a to oznámením učiněným buď  
na poštovní adresu Klienta uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jeho e-mailovou 
adresu tam uvedenou prostým e-mailem. Takto upravená smluvní časová odměna je 
platná od 1. ledna příslušného kalendářního roku, přičemž toto zvýšení lze uplatnit  
i zpětně, nejvýše však za poslední 3 roky předcházející doručení takového oznámení. 

 
3. Advokát je plátcem DPH. K odměně bude účtována DPH ve výši dle platných právních 

předpisů v době vzniku daňové povinnosti.  
 

4. Advokátovi dále náleží náhrada hotových výdajů, a to cestovného a náhrady  
za promeškaný čas.  

 
5. Pokud jde o cestovné, rozumí se tímto náklady na cestu ze sídla Advokáta mimo město 

Brno. Náhrada cestovného Advokátovi náleží podle zvláštních právních předpisů.    
 

6.  Pokud jde o náhradu za promeškaný čas, náleží advokátovi náhrada za promeškaný čas 
ve výši poloviny smluvní časové odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy,  
a to za každou započatou hodinu promeškaného času, stráveného cestou mimo území 
Brna a podniknutou v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy. 

 
7. Advokát není povinen platit za Klienta soudní správní poplatky, překlady, úřední ověření, 

fotokopie a opisy, odměnu za znalecké posudky a odborná vyjádření, zálohy na procesní 
úkony, ani jiné obdobné platby, pokud není v jednotlivém případě výslovně dohodnuto 
jinak, v tom případě Advokátovi dále náleží náhrada těchto dalších hotových výdajů. 
Tyto výdaje Advokáta budou v takovém případě klientovi účtovány ve skutečné výši. 
Advokát je rovněž oprávněn klientovi účtovat odměnu za provedenou autorizovanou 
konverzi dokumentů (převedení elektronického dokumentu do listinné podoby nebo 
naopak) ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, a to ve výši 30,- Kč  
vč. DPH za každou i započatou stránku konvertované listiny. 

 
8. Pokud jde o náklady spojené s prací kanceláře Advokáta, jako např. poštovné doporučené 

pošty a telekomunikační poplatky, náhrada těchto hotových výdajů se nesjednává a tyto 
náklady jdou k tíži Advokáta. 

 
9. Advokát je oprávněn vyúčtovat svoji odměnu a hotové výdaje a náklady vždy poté, co 

poskytl Klientovi právní služby (jednotlivé úkony) dle této smlouvy anebo mu vznikly 
jakékoliv hotové výdaje, či náklady v souvislosti s poskytováním právních služeb dle této 
smlouvy. 

 
10. Advokát se zavazuje vyúčtovat svoji odměnu a hotové výdaje vždy nejpozději ve lhůtě 

dle § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Případné nesplnění této povinnosti nemá vliv na existenci nároku. Je-li 
sjednána cílová odměna, např. ve formě přísudku nebo cílové odměně z jistiny, vzniká  
na ni Advokátovi nárok úhradou třetí osobou. Ve vyúčtování odměny za poskytování 
právních služeb dle této Smlouvy je Advokát povinen uvést druh poskytnuté právní 
služby, které při plnění této Smlouvy učinil ve prospěch Klienta, a časový rozsah práce 
s každým vyúčtovaným úkonem právní služby spojené. Klient souhlasí s tím, že Advokát 
je oprávněn fakturu spolu s vyúčtováním k faktuře zasílat pouze na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby Klienta uvedené v záhlaví toto smlouvy či jinou e-mailovou adresu 
sdělenou Klientem ve smyslu čl. IV odst. 5 této smlouvy. 
 



 

 

 
11. Klient se zavazuje zaplatit advokátem vyúčtovanou odměnu a hotové výdaje a náklady  

ve lhůtě splatnosti, uvedené na faktuře, vystavené Advokátem za poskytnuté právní 
služby ve věci. Není-li dohodnuto jinak, činí splatnost faktury 15 dnů od data jejího 
vystavení. Není-li dohodnuto výslovně jinak, zavazuje se klient hradit odměnu za právní 
služby, jakož i veškeré hotové a další výdaje, bezhotovostním převodem na účet advokáta 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Hotově nebo zápočtem může platit Klient právní služby, 
včetně hotových a dalších výdajů, pouze s výslovným písemným souhlasem Advokáta. 

 
12. V případě prodlení klienta s úhradou faktury, vystavené Advokátem, vzniká Advokátovi 

nárok na účtování úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Prodlení Klienta s úhradou faktury delším než 30 dnů je narušením nezbytné důvěry mezi 
Advokátem a Klientem s důsledky z toho plynoucími. 

 
13. Advokát je oprávněn si jako součást odměny (cílová odměna) za právní služby ponechat 

přísudek. Tím není dotčen jakkoli odst. 1 tohoto článku, včetně věty druhé. Přísudkem se 
podle této Smlouvy rozumí částka nákladů řízení na právní zastoupení Advokátem, 
přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu či obdobného orgánu a zaplacená třetí 
osobou (např. protistranou), zejména částka, kterou třetí osoba zaplatí k rukám Advokáta 
dle příslušných procesních předpisů, např. § 149 o.s.ř., popř. dle § 270 o.s.ř., jakož  
i náklady oprávněného přiznané a zaplacené v exekučních řízeních, popř. sjednané 
dohodou Klienta se třetí osobou, v každé věci, ve které převzal právní zastupování 
Klienta podle čl. I. odst. 1 této Smlouvy, bez ohledu na to, zda došlo k převzetí 
zastoupení na začátku řízení nebo kdykoli později za řízení, a bez ohledu na to, zda 
přísudek je přiznán i za ty fáze řízení, kdy advokát klienta nezastupoval či nezastupuje, 
ledaže je výslovně ujednáno jinak, to vše i v případě, že ze strany Klienta došlo 
k ukončení této Smlouvy před vydáním pravomocného rozhodnutí soudu či obdobného 
orgánu, popř. před sjednáním dohody se třetí osobou. 

 
14.  Klient bere na vědomí, že Advokát je oprávněn požadovat zálohu na odměnu a na hotové 

výdaje v přiměřené výši, a to zejména, nikoli však pouze, v případech, kdy lze očekávat 
velkou pracnost při poskytování právních služeb v jednotlivých věcech podle této 
Smlouvy, nebo při převzetí právního zastoupení Klienta Advokátem před započetím 
poskytování právních služeb dle této smlouvy. Záloha je splatná ve lhůtě 14 dnů  
od doručení zálohové faktury. Advokát je povinen vyúčtovat poskytnutou zálohu při 
první fakturaci Klientovi odměny za poskytování právních služeb dle této Smlouvy. 

 
 
 
 

Článek IV. 
Informace, součinnost a související 

 
1. Advokát je povinen informovat průběžně Klienta k jeho písemné žádosti o všech svých 

poskytnutých právních službách a jednáních ve věcech, ve kterých převzal právní 
zastupování Klienta podle čl. I této Smlouvy, a o všech úkonech a jednáních, které mu 
byly adresovány třetími osobami ve věcech, ve kterých převzal právní zastupování 
Klienta podle této Smlouvy. 
 
 

2. Klient je povinen poskytnout Advokátovi všechny listiny a informace nezbytné  
pro poskytnutí konkrétní právní služby, a to bez zbytečného prodlení poté, co zadá danou 



 

 

službu Advokátovi, a to tak, aby vytvářely úplný obraz o obsahu věci, pravdivé a pravé 
v celém rozsahu. 

 
3. Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi ve všech věcech, ve kterých Advokát převzal 

právní zastupování Klienta podle této Smlouvy, zejména informační součinnost, 
potřebnou k jeho úspěšnému zastupování nebo poskytnutí jiné formy právní pomoci, 
včetně informování bez zbytečného odkladu o změnách firmy, sídla či adresy bydliště  
a podnikání a fakturačních údajů. Současně se Klient zavazuje, že zajistí předání spisu  
a veškerých potřebných informací od jiných dřívějších i současných advokátů, kteří mu 
poskytovali či poskytují v téže věci právní služby. 
  

4. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy, uplatnění práv z jejího plnění  
a porušení, si budou navzájem doručovat na poštovní adresy uvedené v záhlaví této 
Smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak. Samotné poskytování právních služeb  
ze strany Advokáta bude prováděno zejména prostřednictvím k tomu v záhlaví této 
smlouvy určené kontaktní osoby Klienta, dle charakteru služby buď osobně, 
prostřednictvím její poštovní, nebo e-mailové adresy či telefonicky, pokud nejde o úkony 
vůči třetím osobám a orgánům.  

 
5. Informační povinnosti Advokáta dle odst. 1 až 3 splní Advokát odesláním předmětné 

informace na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v záhlaví smlouvy, případně jinou  
e-mailovou adresu, kterou Klient sdělí Advokátovi, či z které s Advokátem sám 
komunikuje. 

 
6. Stejně tak veškeré pokyny a informační povinnosti Klienta dle této smlouvy je Klient 

povinen činit prostřednictvím takové své kontaktní osoby, případně prostřednictvím 
statutárního orgánu Klienta. 

 
7. Případnou změnu kontaktní osoby nebo její adresy, jakož i změnu statutárního orgánu 

Klienta se Klient zavazuje bez odkladu oznámit Advokátovi; smluvní strany to 
nepovažují za změnu této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení  
na poštovní adresu Klienta uvedenou v této smlouvě, popř. Klientem písemně sdělenou 
Advokátovi po uzavření této smlouvy, nastanou i v případě, že se dopis vrátí Advokátovi 
jako nedoručený, a to ke dni, kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence,  
a pokud se zásilka u držitele poštovní licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená 
zásilka vrátila Advokátovi. 

 
8. Klient, v případě, že je spotřebitelem, bere na vědomí, že ve věci případného 

mimosoudního řešení sporu mezi advokátem a Klientem – spotřebitelem se může jako  
na zprostředkovatele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele obrátit na Českou 
advokátní komoru3.  

 
9. Klient bere na vědomí, že Advokát je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a má povinnosti ze zákona mu plynoucí, zejména povinnost provést identifikaci 
a kontrolu klienta, jakož i plnit oznamovací a informační povinnost ve zvláštních 
případech tímto zákonem stanovených, včetně povinnosti oznamovat podezřelé obchody.   

 
 

 
3 I pro další informace o výkonu advokacie odkazuje Advokát na webové stránky České advokátní komory: 
https://www.cak.cz/  



 

 

Článek V. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
1. Podpisem této smlouvy bere Klient na vědomí, že Advokát bude v průběhu poskytování 

právních služeb zpracovávat osobní údaje Klienta. Advokát se výslovně zavazuje, že tyto 
osobní údaje bude zpracovávat výhradně a pouze za účelem zastupování zájmů Klienta 
před státem, právnickými, fyzickými osobami, jakož i orgány veřejné moci. Advokát se 
zavazuje, že zpracování osobních údajů Klienta bude prováděno výhradně v rozsahu 
nezbytném pro splnění této smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých  
před uzavřením této smlouvy na žádost Klienta jako subjektu údajů. 
 

2. Účel zpracování osobních údajů Klienta, a to včetně případného zpracování zvláštní 
kategorie osobních údajů,  vychází ze zastupování zájmů Klienta jako právního základu, 
přičemž toto zpracování bude prováděno výhradně v rozsahu nezbytném pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků Klienta jako subjektu údajů.  

 
3. Klient byl současně Advokátem poučen o svých právech subjektu údajů, založených 

Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR), zejména na:  
• právo být informován - subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování 

jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho 
osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce,  
o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů; 

• právo na přístup - přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů 
získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje 
zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje 
získat a zároveň má právo získat další konkrétní informace o tomto zpracování; 

• právo na opravu - subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, 
které se ho týkají; 

• právo na výmaz – právo subjektu a s ní spojená povinnost správce zlikvidovat osobní 
údaje, pokud je splněna alespoň jedna ze zákonných podmínek pro uplatnění tohoto 
práva, pokud zákon nestanoví jinak;  

• právo na přenositelnost - právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost  
za stanovených  podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, 
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 
údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil; 

• právo na ochranu – subjekt má  právo obrátit se v případě porušení povinností 
správce  na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

 
 
 

Článek VI. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
1. Advokát odpovídá Klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem 

advokacie. Advokát se této odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.  

 
 



 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich svéprávnost a volnost uzavřít tuto smlouvu, 
jakož i svéprávnost k souvisejícím právnímu jednání není nijak omezena, či vyloučena  
a že závazky, založené touto smlouvou jsou platnými závazky, vymahatelnými za splnění 
podmínek, ujednaných touto smlouvou. 

 
3. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, Klient i Advokát obdrží po dvou 

stejnopisech.  
 

4. Tato smlouva dnem podpisu nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a ústní ujednání mezi 
smluvními stranami. Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran o jejich 
právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním právních služeb Advokátem 
Klientovi.  

 
5. Změny této smlouvy lze provést jen písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 
 

6. Na vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se aplikují obecná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 85/1996 Sb., a na ně navazujících právních 
předpisů. 

 
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Znojma č. 74/2020 ze dne 

13.07.2020, bod č. 3326. 
 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
 

 
 
 
Ve Znojmě dne  
 

 

 
 
 
 
______________________________ 
za město Znojmo,  
Jan Grois, MBA starosta            

 
 
 
 
___________________________________ 
za JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o. 
JUDr. Radek Ondruš, jednatel a advokát 

 
 
 


