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D4(OlNí PDílO 
CASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNíCH A SOCIÁLN1! 

POJIŠŤOVACfcH ZÁKONŮ. 

Dr. FRANTIšEK KRAUS: 

K významu mlčky projevené vůle v právu pracovním. 
Vrchní TOZihodčí .soud horni,cký v osmi 

rO'zhrO'd'nutich, která heZ!prQstřed'Thě Zia rSe
bou ,ná.s:l.edoval.a v roce 1928 a 1929, vytvo

,řil, jak možno. Hci .o zalffiěsrtnancov,ě vůli 
mllčky PTojevené, :korus:tautfrrltÍ judikaturu" 
která je shodná rS názory nejvyššího soudu 
o téže o:tázce p·ři ,rozh.odová:ní .o pr,áci přes.
časové. Byť pak judi~atur,a vroh. il'ozh. 
soudu hornického ,se 'netýkala práce přes
ča,s.ové, přes' to je s t.ejruě, ha možno říci 
ještě vk 'noo'ezpečná, než uázory nejvyš
šiho soudu. Případy, o nichž pojednával 
vrch. l~ozh. soud hor:nický, ,týl{jaly Ise .až na 
dva uplatňovární nálroků pod'l:e § 1154, lit. h), 
z ,důvodu naSitoupení ,činné služhy voje:ruské. 
P.ří:p,ady .fy pak vesměs. spadaly do .dohy, 
kdy nepl'aiiI.o dosud rfřileté promlčení ná
roků ze 'sh.lž.ehllí:ho poměru, t. j. .do. doby 
před L dubm.em 1928. PrV'nlÍ p'Hpa:d (Kolací 
319, P. P., 458) se .týkal [náToku zamě's,truance, 
který II élJStoupil činThOU 'Sllužbu vojenskou 
v r. 1920, nárO'k lna. náhradu v'šlak uplatnil 
teprv,e za vioe než 7 let, v :r. 1928. D ~r u h Ý 
případ ,(Kolací 317, ;Po P. 455) ,s,e týkal 
'nároku zaměs.tnance, který v r. 1925, kdy 
vojensk'olu ·služhu ,nrusltoupil, p 'ř ti j ,a.} n,á
hradu za 1 s'měmť podle § 1154, lit. rb)., .ná
roky za dalškh 5 ,s:m,ěn V'šak up.1atni1 ma 

' oudlě opět až v r. 1928. T ř 'e t í (Koliací 325, 
P. P. 453) :přiJpad, je ,s,hodIThÝ ,spřÍp.adem 
druhým .až na to, že ·částečná vý:pl,ata, SI :nÍž 
5'e zaměs.tThanec s P' o k o j i 1~ ,se slt'ala v roce 
1922. Č1v rtý (Kol:ad 324, P. P. 452) pří
pad 6·e týkal zaměstrlllélJl1ce, který c 'e 1 Ý 
,nárok po.dle § 1154, lit. b), upl,atnil za 3 ~ 
'l'oku po splatnol'l,ti. iP á t Ý (Kolací 323 P. 
P. 459) případ rSe ,týkal nár'o:kuzaměsltlruan
oe na náhradu 2la odepř,e:nou .dovolenou 
v letech 1923 a 1924, :při čemž zaměstnanec 
zažaloval nárok za rok 1924 v rtémže roce, 
ná'rok za 'rok 1923 ,až v r. 1928. Š e 15 t Ý 
(Kolací 372, P. P. 456) př'ípad se týkal op·ět 
nároků na 'Iláhradu za dovolenou z r. 1923, 

uplatněných v r. 1928. S e cL m Ý (Ko1a,cí 380, 
P. iP. 454) případ je l'l.hodlný 's' případem 
drThhým a '!třetím, až Tha ito, že šilo .o nárok 
z ,roku 1924 rupla:i:'I1ěný v r'ooe 1928. 
POIsllé,Ze o:s m Ý přip,ad (lKol;ad 378

1
, P. 

P. 457) je zcela ,shodný s: pfípradem sed-
, mým. Př'ípady uvedeny j iStOU ,ča,sov,ě ~ak, 

j.ak za sebO'u ná1sledO'valy. 

V ,s,edmi z tě'Cht.o příp.adů vys.lovil v. r. 
SIOThd h., že zaměsrbnanoi Olároků nemají .pro
to., že m I ,č k y ;se jich vzd,ali. V jedi,ném, 
,a to čtv r t é m případě, vyslov.a v. r. soud 
h., že dobra 3% ir,oku mezi vznikem a up'1a1t
Ďov,áln'rm 'nároku není je:š'tě tak nepřiměřeně 
d.llouhou dohOTL, ahy se 'z t,ohO' .(La'I;O' USUZOValt 

na vzdání Ise nároku mllčkyprojevené . 
Ji'uak ve všech případech rproj'evil ,oe.lkem 
shodlfi.ě tento. názor: 

))V pouhém neuplatň'Ův:áJní nároku, třehas 
po delš~ dlobu, nelze zprarvidla sh1edávati 
vzd~án~ se práva; jimak je tOIDUJ však tam. 
kde k vymáhání nároku, jehož uplatňování 
jinak nic nepře~áží, nedojde po dohu' n:á~ 
;padně dlouhou a kde zv lálštni ok'0lnosti ,neb'0 
poměry nasvědčuji tOrrnu, že by .oprávněný 
byl nár'o'k 8'vŮj již dříve up'latňoval, kdylby 
na něm byl trval. Zda· jde '0 takové, jen 
mlčky, konkLu-dentnÍIm jednáním pr'o·jevené 
vzdání se práva, dlužno posunovati podle 
okolností a poměrů t'ohlO kterého případiu. « 
(Rozh. Vhrs 184/28, Kolací 319.) 

Tyto »pO'měry a okol.Thosrt'i«, z 'lliahž Lze 
heZlpečně ,a zřejm.ě uSOUil:lri.t na vzdálllÍ rSle 
n·á,roku, spatřuje v. h.r. IS. v tom, že se e;,a
měsltnanec II e p o k u IS i 1 a 'Jl i v Y SI V ě It-
1 i i i, j ,aké důvody nebo ohLedy p'řimě'l'y ho 
k ,tomu, že se nedomáhal zarpla:cení od škod
mého dřív.e (než pO' 7% letech, ,ale také po 
4 leteeh) ·a uvedl pouze, že n:abyLpře5,v,ěd
čelllí (vzhled;em k judikatuře la VÝllOS'U ,min. 
sprav.), že nár,ok není promlčen - že ani 
po návrariu od vojska pO' ,op.ě,tov,némza
stoupelllí, ' .a,ni při mzdových výpl,atá'ch sJuž
by, ani p'řti jiných příleži,tos't,ech nároku nre-
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up.latňo v al, při čemž prý nutno uválžiti, že 
jde .o mzdo.vý nárlok. horníka, jen.ž s,e živí 
prací 'rukou svých ·a s. uplat.ňováill:Í-m t,ako
vooo ná,r·oku ~hytečJl.lěi illeotálí, ·a d~le v tom, 
že zaměstnanec hez pr,ote-sltu a bez výhr.ady 
při j ,a 1 jen ČálSlt pož,adov.ané .náhrady. 

Z toho, co bylo právě vyHčienlo, jest slnad 
u.ž dostateČlně zřejm.o, jak veliké n-ehezpečí 
se ISlkrývá v uSlt:a:no.ven-Í § 863 .obč. zá'k. Ne
bezpečí t.o ovš,em m,á kořen hluhši. Koře
nem tím je sám prohlém .a p tik. a ce pr.áv
D"ích norem. Není to.mu -dávno, co' v ji,né 
právní ohlasti se vys,kyHa, jak ,nutnlo kon
's:tato.v.ati, plodná kontrOiverse o touž otázku, 
o 'Vrýkl'ad vůle proi-evené ml;čky~ konklu
dentně. . šlo o t. zv. Plrávrni příp.ad Pergle
rův, v ně'mž 'z,átsluhou prlo,f. Hoe1tzela Ise 
posléze ,spor vyhr.oltil v otá,zku, zda vlád,a 
jmenovacím ;návrhem konkludentně uděli
l:a si,átní ohčanstvr. Hoetzel tehdy po naš,em 
soudu sp·rávně o3lrgument ov. a I' tak, ž,e sprá v
ní ,akt veřejného orgánu, jeho:ž ú čr oe lem 
:festi: vlydává1n.í ,8 p r á vn Ý c h aktů, jeslt do 
té doby pokládati za .k·o,rekit.n'í, -cl:okud ,ne
byl dokázán opak,čil!.i nu tna p r es,'u m o
va ·t i, že vere}ny orgán konkludentně, 
mlioky 'splnil všeohny p'řeclpoklacly potřeh
né pr'o správný ,akt, pokud opak nlenÍ do
kázáln. Vid,íme tedy~ ž,e otázka, již i zde .Ťe 
nám řeši,ti, jes,t otá:zk,ou vše o- b e 'c n é vě
dy práv.ni, jeslt problém pla.'tIlJÝ pro v,š'e
chno právo.. Ochrud pak :nllt:nodále vy
tknouti, že právo. nezjiš:ťuje ,nikdy skuteč
no.U1 Vllli, Illýbr,ž pOUtz,e vůli, jež: !Se na"Vlen ek 
projevila, zji'š,fuje pro jev y vůle, tedy 
fenomény sv,ěrta vnějšID'o, j.ež lze obj-ekltiv
ně zachY'tit a posoudit. Jeslt v samé, tak řÍ-
kajíc noetické pods, t,af.ě věci, že v rn.e.ŤvěHím 
počtu přípo3.clŮ rtyto o. h jek t i V II í p r o
j ,e v y ,sděluji j,edincům, ji,c;hž vnimací 
'SC'nopnos,t,i :sp.oČí'Vo3jí na tě'Ohž.e pSlychologi.c
ký'ch zákonech, svět shodně,. A'le vnímad 
(a ;g ,děliov,ací) ,schopn,oslti těch·to. jedinců, 
byť srpoč:úvlaly 'IlJa t.ě,chže zmkonech ps,ycholo
gický!ch, ,s,amy u vš'ech jec1i:nc-ll: totož.ny, 
shodny nejs.ou.. Jsou si pornlZe podohny. To 
leží v pods,tatě zákona (zde psychologické
ho.). J.S'DU zde ,tucHž neslouhl.asy mezi sku
tečlnosrtí ,a př,e,dist,av.ou o té sku"teono!Siti. 
AI,e právo musí ko.nstruovalt jednoitu mezi 
's.kUlteónos.fÍ a pirujevem o ,té ,skuJt.ečuo.slti. 
Pr-oto. v o:hLasteeh, kde n.elze 'se dopí-diti sku
tečnos.tá, tv-oH f i k ·c eo, skut'ečnos'ti. Fikce 
ty jSo.u ·pouhým surog,áltem 's ,kutečruos't.i, 
pouhou :p o m ů c :k o. II my.šTenÍ .právního. 
To zn.amená, že č:a's,to pomocí tét.o po.mů,oky 
hude zjišrtěma sice skutečnost právně rele~ 
vanrt'nÍ (představ,a jednoho. ,či.:n:ůtele práv:n:Ílho 
.o ,skut.eČllJo.sti hude s'OIUJhl.alsliiti 8 přec1st,a.vou 
d'luhéhD .činitele prá;vní!ho o :téže !skuteč'
nOSiti) , ale př'eč.asto zd,e bude ne5o.o u h 1" a s. 
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Aby se tent.o neso.uhl.as (== omyl) zrnelI1šiI 
lna mi'ru nejmell'ší, k<ms:tru1lje prá'Vo ins1:i
,tnce, jimiž podLe s:llIadn-o seznlélJtelný,ch. 7lIlá
mek (to jest takových sikuteooosH světa 
vnějšího, 0' nichž bývá ,shoda u všech D\Oil'

mMně vnÍ'majídch jedin.ců) ,s,e čim právoo 
relevantním projev, k!terý třeha s·kutečnosti 
nleo.dpovídá. Tedy skuteč,nost se pro, práv.o 
finguje. T,akovými inst,itucemi, kter-é mají 
odsltr.a:niti po,fiž,e ;plYllllOuc.í z. neji:S1Ťo.ty, zda 
ně-kdlo. :se vzdává právo3 nebo ,n'á!ťOlku tím. 
že ho. v ulr>ČÍité dohě neuplatňuje, j sou na 
př. p.rekliUse, pfom,lčeJlí ·a p. Je-žlt-o nel!Zie 
v největším počtu přípaclů hezpeč.ně zjistiti 
s,kutečn.o.st, ki,erá s,e projevu.je nečirunootÍ, 
>Hon fa,ciendo, presumuje právo. tt.ak.ovou 
'skutečnost, ,je-Iii splně:na objek,tiv;ně zjisti
teltll'á známka, kter,á oh y č e j II ě hývá 
pro. jevem takové s,ku1eonosii. 

V dohě poma'lého t,em1)la ž,i 'v~ho byly 
proml,čení i preklUrsivní lhůli:y dlouh.é, pro
tož,e teh.dy teprve dl;ouhá doba hývala 
he'zpeč 'ným projevem vůl,e vzdáti. se 
,ně,j,alkého práva. Jistě .že i jill1aké zřet·elie 
ur'čují 'slt,ano.vell'í ,lhůt ,octl ,ěeh, aJ e níkLly 
.nemůž,e býti lhůlta ona kr,a,tší, ;než plfeiSumo
v,aulá cloh.a, v n'fž p:ráv,ní Iswhjekrt si. mohl 
p,r,ávo uvědomit a o jeho UŽ-Íltí se r o z 'V' á ž
n ě fozhoc1nou t. Je pak dále v pods:ta tě 
pr.áv-a, že trvá ješ'f.ě tehdy, když užživo,t
ni p'řeclpokl:ady, které mu odpovfd,aly, za
nikly. P1atí pr,ot.o ' časlto dlouhá. IhůlÍa pro
mloed, i když už je jél1sJl'é, že projevy 0' 6lkn
tečnosti, které tart,o instituce finguj·e, bývají 
obyčejně' j i n' é. Dokud však takov,árto ()b
jektivní po.dmí'llka, jakou je ,čas při PII'O'
mLčení, poeMe práv,a fr'v'á, .nutno vždy jen 
tuto podmírn.,ku bráti z:a projev síkutečuosti, 
'P ,okucl :není prokázán o p la-k. 

Jako, se :při správll ém aktu pres.UJll'uje 
jeho správllllost (kolrekitnosrt), rtak 'př i pro
mlčení se pre's,umuje vzdání 'se nárok u neJ)o. 
práva teprve po 'uplyn'llltí p'romlčecí lhůty, 
není-lci. dokii2zá:n OpéUk. Jinaký POtSltUrp hyl by 
'V' ro'zporu s,e s ,a ID o u P o cl s. t a to u 'p r á
v ·a. Byr hy ta'ké v rOZ(poru IS p o, .divně práv
nÍ-m pl'edl)i,se m § 863. o. z. o. -o cti ,a víře, :ne
bof hy ,š!kodil tomu, kdo. spolléhá - :prá
vem - no3 shor:a vylíčenou právmÍ pi01vahu 
proml,č,enÍ. Králslně je to pat'l"né v I'ozh. Ko
lací 319 - s:hor,a psl"v-ní přípa,d. : » Zaměsrt:n.a
nec 1.1veeH j e II (?), že vzhledem k ·oudrom 
ro'zho.dnutím a výnolsu mi'n,i,s~er.s.t v.a sprla
vedLnos,t,j nabyl přesvědčení, ž.e n rurok jeho. 
není pro.ml:čen ·a pozůs,táv.á po. právu.« Ne
přÍ>Č.í ·se podivému ,s.tyku p 'ráV'Jlimu a cti a 
víře. je-li z;aměsltna'lliec 'V' :tom předpokladu 
zkl,amrun ISloudnim l'oZ1ho.d:TI'u tím? A .lcl13.,de-li 
mu naop.ak ,slOud za povlÍnllos:t., ,ahy se 'lle
'spoléhal no3 insti,tuci pl'oIDil;oeni či. alby ""\TY-
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světlíl, proč se na tut.o iTIls,tituci spoléhal, 
.aby uvedl, p-rooč p 'ř ~! a 1 6ás,t n,~r~dy, 
proč se s ní 's p o:k O.J II? , Tedy.: Jud~~
tura v. h. '1'. soudu je ve svem lloeJvl.a'st,n-eJ
šÍm jádře vadná, proltoože je v .roZJporu ,se 
z,ákla-dním pož.ad avkem apl,ika-ce právla: ne
správ'll'ě interpretuje, illi:,ti'tuc:i promlčení,. je 
jí cizí po-ds'taia pravnl pres-ump-c.e a Jen 
proto může -ten1tos'oll'd ukládat ne ve stra
ll ,ě ,žalované vyvrácení presumpce, nýhrž 
zal,ohci ch'lkaz ,o 10m, Č e h o 'ž cl o 'k á z á ll. í 
má p '1' e ,s II ID P cí b ý .t' i n a,h l' a z e Jl. o. 
Bylo řečeno, že prvn-ím p-l'eoelrpokla:d:em 
správné aplik,a,ce práva, je hez-va d:nost in
terpretaC'e právnítCIh inslt.itucÍ. Ale ,i při 
správn.é t,akO'v'é i'nte:rpretaci mů.že s,e a:pli
kace ,dosta'Ťi na sces.tí, když z,ji 'š1ťuje pr,ávn-ě 
r,el-evan,tní s,kurt,e čnlOs:ti , vzhle.d'em k :ni'lll'Ž 

není prelSump-C'Í. Tady pa'k ro'zhoduje soo
ciá,l,uě a ,i,ndiv1.cluáln:ě psyc:hologi'cké ú.s.tT,o
,jení činitele, kt.erý ,si má uč:i'niti p'ř'edst,avu 

Dr, KOPECKý MIROSLAV: 

o ,této 's.kutečnosti. Je-Ii 's'ou.dce toho mÍ:nění, 
že v poměru sJ'užební-m jest 'rovná siV'ohod,a 
rozho-dov,acÍ u ,ohoru smlurvních s,tran, pak 
v,ězí v' bludné př-eocLsltavě. (Srv. k 'tomu po
drobnou .a,nalysu :scmluv1'1Í »vollIloslti« za

·mě,s:tn.an'covy v člán.ku ,dr. 'Pavl:a Levého 
v Č. 4. »lPrac, práv,a« z 20 . .dubn,a 1931.) 
Není potřeha hliž'šÍ'oh výkladů k posouzení 
náz'Olro-vé hludill,o'sti soudu~ který klade za
m.ě'Stlllamci k tíži, že se n,e:pukusliol ž.á,d:a,t za
d,ržoenou 'mzelru p-ř.iopětném (!) nasrtoOupen-í 
's.lužby po nálV'l',artu z vojny ,anebo ph jed
n-ot-livých výpla'tách či p'ři jiných (?) příle
žitost.ech, .k'terý pak 'pr,avÍ, .že zaměs.tn,a1nec 
při j a 1: bez výhr,adya bez protestu ,č.ást 
svého nároku., Č'Ímž se ,Sl.po -o' k ,Qi j i' 1 k úplné
mu 'naroW1á:ní. Co říci o judikaJtUiře, která 
pl:ete 'IlJa za'měs.tnance hi-č z t,olho, ,že :se illUJSí 

živ'l-ti prací svých 'rukou a krterý !prý plrato 
,n~m,á: ?,t~,1et zhytečll1ě ,s' up1.atňO'vániID ,srvý,ch 
nar-Dku? " ) 

O zavírací hodině obchodních místností. 
Zaoho-váv á'ní záko'nem sta.novené oSIDli

hod,íllJné 'cl-oby pr,a'ooovní j ,e zahezpečeno po
hrůžko·u pokut , ,a v pHpadě' neclohytll'osti 
yězenÍ,m, pr:axe vš,ak u'kaz,uje, že tyto sa,n,k 
ce vždy nepos,tačují. Zaměs:tiUava,t:elé j ,s'ou 
s:j v,ědoomi, že prokázat.i přestoupení před
piS-ll 'o dél!ce pr,aco'vní doby je ",dmi ob,fi,ž
Ilým la v žiVlllositech obchodníoh a jim 
po,cl.o,bný'ch vllllsii:ně m,o·žným jedin,ě sV'ědec
t-dm zaměs't:n andL Za.měs,tna,nec pak llle
odvažuje s e d:o,s,vě-clčiti pravdu z ohavy 
o z,trátu místa. V nyměljší n-o-spodář,s:ké kl'Í-s,i 
je tato ob-ava tím intensivnějšÍ', a It.ak j 'sme 
sv,ě.dky toho, že - a'č j ,e dán zvÝ~šlel1Ý ve
l'-ejný záJem, ahy -co il1ejvfce os,oh D-Y'11O za
més'tlnáno v pracovním pochodu, třehas jen 
-omezeně, - pracovní cloba zamě,sltnanců 
ohchoclnfch v praov'ý 'opak zájmu veř'ejného 
í ,jeji-c:h, ,ne,jenže ;nlení do,c1rž,ována, ale do
konce je ~ pro'c11užoválla. 

Veclle ,s,nah o dalš} 's,nad z.kráoe.ní pr,acov
ní doby je pr'Ot,o nutno hl ed.rut i ÚČi'I111ě/,j 'ší 
prostředky, které by zabezpečovaly do
držová:Illí pr,aoovní doby již nyní záko:nem 
,stanovené. K tomut.o cHi hy v-ec1ly všecky 
p-ře,dp.isy , · lez hy UtIIložň-ovaly, případ/ně 
usnadň'ol'T.aly kontrolu živn'ostenskýoh in 
sp ektlorů nad délkou poh-yiu zaměsltnainců 
v mísltě 'zaměstnálllí, 'na pl>. předpis 'O po
'yiIJ1,ném vyvěš'ov,á,ni rozvrhll ,pra-cov,nÍeh ho
chn v ctÍllně neho korám1Jě pro k'až:elého za'
měs:tnance, k tomurt'O cíli pak vedou t éž 
snahy o lepší ú,pravll uzavíra-cíchhodi,n 
krámů v ži"V'nos,tech ohchod-ních a jim .pří
buzných. 

Teoreticky vzato, .nelilí' nutno vždy spoj-D
vati dobu, po ktel";ou je povoleno, aby krá
my byly otev,ře:ny, 'S' pracovn.í ,dobou, za
městnanců, neboť je možno zaří-di,ti. ~ce:la 
snadno s fořídálllí pra-covil1Íc:h sil a tak udrže.t,i 
1 epřetržiltě pTOV-DZ t'řeba .po c-elých 24 hoo
din denně a při , to,m zacho'v'ati zákonem 
's.ta<lloOv-enou pracov,ní dobU'. StHdámí takové 
exis:fuje však jen ve velikých ,pocllJllicíeth, 
v menšÍ-ch a stř'edUlÍch v'š,ak někde :na p-a 
pÍ'ře anebo ,ani v této f'QiI"Il1Jě a nezakryiě j ·e 
pak porušován 'zákon. Svádí k tomu vědo
mí bezhes:1:rnos,ti ,i ,ty, kteH by se jiTIak bez 
obtíž,í p:řizp,Ů<s,ohih. PoeTniky ohchodrní 'pa1H 
v převáž;rué vě'i:šině' - posuzováno-li pocHe 
počtu 'zaměstlUanců - k podDJi'kům střed
ním nebo malým. StH,dáni zam,ěsltna:nců 
v jejich. krámech zaříizelilo není a ZJam,ělS~-
1 i,aJl.ci jsoou v nioh přci.'držovárrŮl k prá ci po 
cellOu dohu, po leterou jsou 'krámy ot'ev~ře
Jly;a '~,am'no,~e ,j,ešrtě, ně,jaký čas, po uZc'lv'řen'Í 
kram-u. 
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Je proto ~cela přiroze.né, že z.am.ě,stn.an-ec
Iké o:rglail1'i'Sace všecky a oOhchodl1l.Ího po
mocnictv.a zv,lášiě ,snaží tSe, c1osÍÍc:i zl,ep'še'ní 
v úpravě uzavrr,acÍ ,ruohy krámů. 

'V ze.m,i, České a MoravskosleZJkb je ot,y1.-

,., ) Ne-ro'zváJdím a.ni bHže la,ci·ný a rgn,ment proti 
,jndika'tulř-e, k,ter,ál .Ťednou- clohu' 3 a' pŮ'l, ,roku. ne
ulzlloává za clos-tate'č:ný konkl.u'dentn~ fakt pro 
yzdání Ise náro,ku:, dlabu však o málo,dielší' al1'O 

a kt.erá létn~ nepřipadá 11a to, že i,l1stituce pl' omL 
čen~ m'ěla ,odstraniti vratkoSlt a' nejJilSltntu pra
meníd ze soud.l1 , kdy už doba praš,h:)" od' vzniku 
ng lť,okŮI ,je dostí dlouhá k presrnmlpci zániJku to
hoto nároku. 




