
Milí členovia a priatelia, 
 
než sa naši autori s Vami pred letom rozlúčia 
a niekomu z nás by mohlo byť pridlho počas 
uhorkovej sezóny, prinášame Vám vydanie 
nášho newslettra so zaujímavými článkami.  
Zákonodarca sa pred letnými prázdninami 
ešte raz zaktivizoval, tak je o čom písať. 
 
Pozitívne je v každom prípade hodnotený 
nový zákon proti byrokracii, ktorý bol schvá-
lený v polovici mája. Kancelária bpv Braun 
Partners sa pozrie na to, ako sa toto 
zjednodušenie odzrkadlí v stavebnom práve  
a práve nehnuteľností. 
 
Nielen mládež ale aj firmy používajú stále 
častejšie pre účinné umiestnenie svojej rekla-
my takzvané sociálne médiá, predovšetkým 
Facebook. Naši kolegovia z kancelárie  Noerr 
vo svojom článku upriamujú pozornosť na 
rozhodnutie európskeho súdneho dvora, 
ktoré oznamuje, že správcovia fanúši-
kovských stránok spoločne s Facebookom  
sú spoluzodpovední za spracovanie údajov, 
ktoré sú im poskytnuté. Obozretnosť je teda 
na mieste! 
 
Nakoniec objasňuje vo svojom článku 
kancelária bnt už rok platné doručovanie 
platobných príkazov do elektronickej poštovej 
schránky právnických osôb. Ako toto funguje 
v skutočnosti v praxi? 
 
Pútavé čítanie želá 
 
Vaša Katharina Getlik 
Vedúca oddelenia trhové 
a právne poradenstvo 
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Menej byrokracie: výpis z listu vlastníctva si štát zaobstará sám  

S účinnosťou od 1. mája 2018 priniesla novela zákona o pobyte cudzincov viaceré zmeny súvisiace  
s transponovaním Smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín  
v rámci vnútropodnikového presunu. Cieľom smernice bolo uľahčenie mobility zamestnancov 
presunutých v rámci podniku v EÚ a zníženie administratívnej záťaže spojenej s výkonom práce vo 
viacerých členských štátoch. Novelou bol do zákona o pobyte cudzincov zapracovaný osobitný 
systém mobility v rámci EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú už držiteľmi platného 
dokladu o pobyte, ktorý bol vydaný niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového 
presunu.  
U štátneho príslušníka tretej krajiny (t.j. z krajiny mimo EU), ktorý na Slovensko prichádza v rámci 
presunu u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, sa po 
splnení podmienok v zmysle zákona o pobyte cudzincov nebude vyžadovať prechodný pobyt na 
účel zamestnania. Predpokladom je doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov EÚ na 
účel vnútropodnikového presunu. Hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu je 
povinný oznámiť Ministerstvu vnútra SR úmysel tohto štátneho príslušníka tretej krajiny uplatniť 
mobilitu už pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky. Počas obdobia, kedy si štátny 
príslušník tretej krajiny uplatní mobilitu na území Slovenskej republiky, sa prechodný pobyt nebude 
vyžadovať ani u jeho rodinných príslušníkov, za podmienky, že už sú držiteľmi platného dokladu 
o pobyte v inom členskom štáte EÚ.  
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PRACOVNÉ PRÁVO 
Mobilita cudzincov: Vnútropodnikový presun  

 
  

 

Poznáte to: ste na úrade, potrebujete niečo vybaviť a úradník od Vás pýta rôzne podklady. Pokiaľ 
chce originál výpisu z listu vlastníctva, musíte ísť na kataster, v lepšom prípade na poštu alebo iné 
jednotné kontaktné miesto nablízku, vystáť si radu, zaplatiť 8 EUR a s výpisom sa vrátiť späť na úrad. 
Nie je tomu tak dávno, čo sa dokonca výpis z listu vlastníctva nedal získať nikde inde, len na miestne 
príslušnom katastri, hoci by bol na druhom konci republiky. 
Tomu by mal urobiť koniec nový zákon proti byrokracii, ktorý bol schválený parlamentom 15.5.2018. 
Podľa tohto zákona od 1.9.2018 nebudú môcť orgány verejnej moci vyžadovať od občanov  
a podnikateľov výpisy a údaje z tých verejných registrov, ktoré si vedia zaobstarať prostredníctvom 
informačných systémov verejnej správy aj sami. Patria sem aj údaje z katastra nehnuteľností alebo 
tiež z obchodného registra. 
Nový zákon má byť prvým krokom k princípu "jedenkrát a dosť", ktorý znamená, že orgány verejnej 
moci si nemôžu opakovane vyžadovať od občanov tie údaje, ktoré už majú k dispozícii alebo si ich 
vedia získať samostatne. Princíp však neplatí absolútne. Ak si totiž orgán verejnej moci z technických 
dôvodov údaje alebo výpisy nevie zaobstarať bezodkladne, môže dotknutú osobu požiadať  
o predloženie výpisu v listinnej podobe. Obiehaniu úradov teda ešte nemusí byť definitívny koniec  
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Ambiciózne letné plány  

Druhou formou vysielania zamestnancov je vysielanie pod vedením a na zodpovednosť 
vysielajúceho zahraničného zamestnávateľa, ktorý poskytuje prostredníctvom vyslaných 
zamestnancov služby na území Slovenska svojmu odberateľovi (zákazníkovi). Vyslaný zamestnanec 
vykonáva integrovanú činnosť vysielateľa, t. j. vykonáva hlavnú činnosť podniku, ktorý ho vysiela zo 
zahraničia.  
Vo všeobecnosti platí, že ak je daná činnosť vykonávaná na území SR viac ako 183 dní  
v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, právo na zdanenie vzniká na Slovenku. 
Ak je daná činnosť vykonávaná počas obdobia kratšieho než 183 dní, príjem zo závislej činnosti je 
zdaňovaný  
v zahraničí. S takýmto poskytovaním služieb je však spojené riziko vzniku stálej prevádzkarne na 
území Slovenska. 
Prekročením hranice 183 dní vzniká povinnosť registrácie zahraničného zamestnávateľa/
zamestnanca (potreba posúdenia konkrétneho prípadu) na daň z príjmu zo závislej činnosti  
a následná povinnosť platiť preddavky na území SR. 
V praxi si vysielajúci zamestnávatelia často zamieňajú vyslanie zamestnanca s pracovnou cestou. 
Tu je však potrebné si uvedomiť, že pri pracovnej ceste ide len o prechodné plnenie úloh, akou je 
aktivita mimo rámca poskytovaných služieb zamestnávateľa (t.j. konferencia, odborný seminár, stáž 
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ZDANENIE VYSLANÝCH 
Medzinárodný prenájom zamestnancov na území Slovenska  

 
  

 

Pred nadchádzajúcimi parlamentnými prázdninami boli na úrovni EÚ a Slovenska prezentované 
viaceré komplexné návrhy zákonov, na ktoré by sa malo buď pripraviť alebo skúsiť ich zmeniť 
prostredníctvom záujmových skupín:  

Rada EÚ schválila balík o odpadoch, ktorý zvýši recyklačné kvóty a od roku 2035 bude môcť byt 
uložených len 10% komunálneho odpadu. V súčasnosti je na Slovensku uložených viac ako 80%.  

Ministerstvo hospodárstva zaslalo na posúdenie zmenu Zákona o zelenej elektrickej energii, na 
základe ktorej by mali byť  v budúcnosti prideľované nové kapacity pre zariadenia na výrobu zelenej 
elektrickej energie prostredníctvom verejného obstarávania. Ďalej budú zjednodušené postupy pre 
tzv. miestne energetické zariadenia pre vlastnú spotrebu až do max. 500kW. Nevyriešená ostala 
otázka tzv. „G- komponentov“, ktorá už roky zamestnáva súdy.  

Ministerstvo životného prostredia predložilo komplexný Zákon o ochrane vodných rezerv pre 
oblasť „Žitný ostrov“.  

S programom "H2ODNOTA JE VODA" („voda je hodnota“) predložila vláda komplexné opatrenia 
pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo ako aj iné sektory zamerané  na boj proti nedostatku 
vody a suchu, ktorej náklady sa odhadujú na 140 miliónov eur.  
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Bez súhlasu to nepôjde?!  

Ostatnou novelou Obchodného zákonníka bol významne upravený inštitút zlúčenia, splynutia  
a rozdelenia obchodných spoločností. Obchodné spoločnosti, ktoré plánujú zlúčenie, splynutie 
alebo rozdelenie, musia spĺňať nové zákonné podmienky. Na to, aby bolo možné uskutočniť 
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností, musia byť splnené nasledovné 
podmienky: hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku; 
nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii; voči nástupníckej 
spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, začatia 
reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; a voči nástupníckej spoločnosti 
alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na 
základe rozhodnutia súdu zrušené.  
Splnenie týchto podmienok osvedčuje audítor v správe, ktorá je povinnou prílohou návrhu na zápis 
do obchodného registra. Členovia orgánov spoločností sú povinní zdržať sa činností, ktoré by viedli 
k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu obchodných spoločnosti nespĺňajúcich vyššie uvedené 
podmienky. V opačnom prípade zodpovedajú veriteľom obchodnej spoločnosti za škodu, ktorú 
týmto konaním spôsobia. Uvedené podmienky platia rovnako aj v prípadoch cezhraničných zlúčení 
a splynutí.  
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PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie  

 
  

 

Rok 2018 prináša početné zmeny v oblasti obchodného práva. Napriek prvotným návrhom sa však 
k niektorým zmenám nepristúpilo, resp. boli prijaté v obmedzenom rozsahu. To sa týka i právnej 
úpravy prevodu obchodného podielu v s.r.o. a založenia tohto typu spoločnosti. 
Podľa pôvodnej právnej úpravy boli pri prevode väčšinového obchodného podielu potrebné 
súhlasy správcu dane (za nadobúdateľa a prevodcu). S účinnosťou od 1.9.2018 bude potrebné získať 
súhlas správcu dane iba vtedy, keď (a) pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a súčasne 
(b) prevodca alebo nadobúdateľ podielu bude vedený v zozname daňových dlžníkov. V prípade 
zahraničnej osoby sa aj naďalej namiesto súhlasu predkladá čestné vyhlásenie takejto osoby. 
Naďalej samozrejme platí, že prevod väčšinového obchodného podielu nadobúda účinnosť až 
zápisom do obchodného registra. Pri prevode menšinového podielu sa stále rozlišuje medzi (i) 
účinkami prevodu medzi zmluvnými stranami a voči tretím osobám a (ii) účinkami prevodu voči 
samotnej spoločnosti. 
Obdobné zmeny nastali i v právnej úprave založenia s.r.o. Pri založení bude súhlas správcu dane 
a po novom i Sociálnej poisťovne nevyhnutný, ak je osoba, ktorá chce založiť spoločnosť, vedená 
v zozname daňových dlžníkov, resp. v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.  
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Správca fanpage na Facebooku je spoločne zodpovedný 

Od 1.1.2018 sa do zákona o dani z príjmov dostala definícia konečného príjemcu príjmu (KPP), 
ktorému plynie príjem v jeho vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez 
povinnosti previesť ho na inú osobu. Zákon o dani z príjmov ďalej stanovuje, že v prípade ak 
vyplácaný príjem podlieha zrážkovej dani alebo zabezpečeniu dane a platiteľ, ktorý vypláca tento 
príjem, nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu, je povinný odviesť daň vo výške 
35%. 
V oblasti medzinárodného zdaňovania je inštitút tzv. skutočného (konečného) príjemcu uplatňovaný 
pri pasívnych druhoch príjmov - dividendy, úroky a licencie. Slovenský zákon rozšíril koncept KPP aj 
na aktívne druhy príjmov - poskytovanie služieb, a to bez ohľadu na to, kde sa tieto služby 
poskytujú. Preto pri výplate príjmov zo Slovenska je dôležité skúmať nielen rezidenciu príjemcu, ale 
aj to, či je KPP.  Slovenský subjekt, ktorý vypláca príjem, ručí za neodvedenie dane. 
Tento koncept je v oblasti medzinárodného zdanenia komplexný, preto odporúčame individuálne 
posúdiť jednotlivé transakcie, a to predovšetkým v prípade platieb do nezmluvných štátov alebo 
cez transparentné subjekty.  
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MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Koncept konečného príjemcu príjmu  

 
  

 

Súdny dvor EÚ rozhodol: Správca fanpage na Facebooku je spoločne zodpovedný za spracovanie 
údajov jej návštevníkov.  
Spoločnosti, sledujúce trendy v elektronických komunikáciách, si často zriaďujú svoje fanúšikovské 
stránky na sociálnej sieti Facebook. Konajú tak v dobrej vôli a v záujme poskytnúť svojím 
zákazníkom a fanúšikom značky ďalšiu možnosť na efektívnu vzájomnú komunikáciu. 
Súdny dvor však svojím rozhodnutím upozorňuje takéto subjekty na ich povinnosti súvisiace so 
spracovaním osobných údajov, s ktorými doteraz pravdepodobne nepočítali. 
Správcovia fanúšikovských stránok získavajú prostredníctvom nástrojov ktoré im bezplatne poskytol 
Facebook, štatistické údaje o návštevníkoch. Následkom takéhoto konania je potrebné ich 
považovať, v rámci Únie, za zodpovedných za spracovanie dotknutých údajov spolu s Facebookom. 
Uvedená konštrukcia zavádza do daného vzťahu medzi fanúšikmi, správcami fanúšikovskej stránky 
a sociálnou sieťou, podstatný medzinárodný aspekt. 
Súdny dvor v tejto súvislosti spresňuje, že dozorný orgán jedného členského štátu je z dôvodu 
porušení pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov oprávnený vykonávať svoje kontrolné 
právomoci bez toho, aby predtým požiadal o zásah dozorný orgán iného členského štátu. 
V prípade ohrozenia údajov zbieraných prostredníctvom fanúšikovskej stránky už spoločnostiam 
nebude stačiť argumentácia so snahou o presunutie zodpovednosti na Facebook, ale budú sa 
zodpovedať priamo lokálnemu dozornému orgánu. 
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Elektronická komunikácia – doručovanie platobných rozkazov  

Obchodné tajomstvo je definované ako súhrn hodnotných výrobných, technických a iných 
informácii, ktoré nie sú bežne dostupné, a ktoré má daný podnikateľ utajovať, pričom porušenie 
obchodného tajomstva je možné stíhať bežnými právnymi prostriedkami, ako pri nekalej súťaže, 
napríklad žalobou na náhradu škody, zdržanie sa ďalšieho porušovania, a odstránenie protiprávneho 
stavu. V súčasnosti sa v zmysle implementovanej smernice EÚ (o ochrane nesprístupneného know-
how a obchodných informácií) zaviedli nové prostriedky ochrany, ktoré zvyšujú súčasnú ochranu. 
Tieto je v zásade možné využiť už pri tzv. „ohrození“ obchodného tajomstva (t.j. existuje hrozba jeho 
porušenia, zverejnenia alebo neoprávneného využitia), a nie až vtedy, kedy došlo k jeho faktickému 
porušeniu. Ochrana sa ďalej rozširuje na tzv. „tovar porušujúci obchodné tajomstvo“, t.j. tovar, 
ktorého návrh, vlastnosť alebo fungovanie (atď.) sa zakladá na porušení obchodného tajomstva.  
Z toho dôvodu je možné uplatniť právnu ochranu už aj vo vzťahu k týmto tovarom, bez toho, by 
musel byť nutne známy sám porušiteľ. Medzi významné nové ochranné prostriedky patria najmä 
tzv. neodkladné a nápravné opatrenia (podobné predbežným opatreniam), ako aj zverejňovanie 
súdnych rozhodnutí na náklady porušiteľa. Majiteľ obchodného tajomstva disponuje preto širšou 
možnosťou výberu medzi jednotlivými účinnými prostriedkami ochrany.     
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FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Zvýšená ochrana obchodného tajomstva  

 
  

 

Už vyše roka sú platobné rozkazy doručované elektronicky do elektronických schránok 
právnických osôb. Ako to ale funguje v praxi? 
V prípade existencie peňažného dlhu stačí, ak veriteľ požiada súd o vydanie platobného rozkazu 
a predloží vystavené faktúry. Za konanie zaplatí len 3 % z dlžnej sumy. Spravidla súd platobný rozkaz 
vydá, a tento následne zašle do elektronickej schránky právnickej osoby. Podľa zákona musí súd 
vydať platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Zaslanie do elektronickej schránky však môže trvať aj 
týždeň, pričom po doručení do schránky začína plynúť 15-dňová lehota na prevzatie dokumentu. Ak 
adresát dokument neprevezme v tejto lehote, nastáva fikcia doručenia, t.j. platobný rozkaz sa 
považuje za doručený, a automaticky začína plynúť 15-dňová lehota na podanie odporu. Ak v tejto 
lehote odporca odpor nepodá, nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť a vykonateľnosť. Za 
podanie odporu sa súdny poplatok neplatí. Po podaní dôvodného odporu v lehote súd platobný 
rozkaz zruší a začne riadne súdne konanie. 
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Príspevok na dopravu zamestnancom   

Tok tovaru, ktorý je predmetom medzinárodného obchodu medzi štátmi EÚ a tretími krajinami sa 
uskutočňuje v colnom režime tranzit. Ide o klasickú situáciu, kedy tovar vstupujúci alebo vystupujúci 
z EÚ sa prepravuje pod colným dohľadom, až do momentu jeho predloženia colnému úradu. 
Zjednodušené postupy pre tranzit predstavujú osobitnú kategóriu colných zjednodušení, ktorých 
cieľom je zjednodušiť a urýchliť proces prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie (ďalej len 
„tranzit“) alebo jeho skončenia. Použitie zjednodušených postupov podlieha povoleniu colných 
orgánov a poznáme:   

 Status schváleného odosielateľa, 
 Status schváleného príjemcu, 
 Použitie osobitného druhu colných uzáver, 
 Použitie colného vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje, 
 Použitie elektronického prepravného dokladu. 

Status schváleného odosielateľa umožňuje prepustiť tovar do tranzitu bez jeho predloženia colným 
orgánom. Status schváleného príjemcu umožňuje prijať tovar prepravený v tranzite na schválenom 
mieste a ukončiť tranzit mimo colnice. Použitie osobitného druhu colných uzáver sa použije v prí-
pade, ak sa označovanie uzáverami vyžaduje na identifikáciu tovaru v tranzite. Colné vyhlásenie so 
zníženými požiadavkami na údaje uľahčuje prepustenie tovaru do tranzitu. Elektronický prepravný 
doklad sa použije ako colné vyhlásenie na prepustenie do tranzitu za splnenia ďalších požiadaviek.     
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Zjednodušené postupy pre colný režim Tranzit  

 
  

 

Od 1.1.2018 došlo k spresneniu pravidiel zdaňovania dopravy zamestnancov do práce a späť, ktorú 
zabezpečuje zamestnávateľ. Tieto výdavky si môže zamestnávateľ v plnej výške zahrnúť do základu 
dane po splnení nasledujúcich podmienok: 

zamestnávateľ preukáže, že neexistuje alternatíva pravidelnej verejnej hromadnej dopravy podľa 
jeho požiadaviek a potrieb  
zamestnávateľ pri zabezpečovaní dopravy bude využívať prostriedky hromadnej dopravy min. 

    pre 10 osôb 
Zákon ukladá zamestnancom povinnosť podieľať sa na financovaní dopravy, ktorú pre nich 
zabezpečuje zamestnávateľ. U zamestnaca zabezpečená doprava predstavuje nepeňažné plnenie, 
ktoré podlieha zdaneniu zo závislej činnosti. Po splnení nižšie uvedených podmienok je tento príjem 
oslobodený od dane: 

spoluúčasť zamestnancov na úhrade zamestnávateľom preukázateľne vynaložených nákladov 
min. 60% resp. min. 30% u zamestnancov výrobného podniku s viaczmennou prevádzkou. 
Ak je úhrada za dopravu od všetkých zamestnancov, ktorí dopravu využívajú nižšia ako zákonom 
stanovený limit, rozdiel predstavuje nepeňažný príjem pre zamestnanca . 
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Predbežné odsúhlasenie transferového oceňovania  

Optimálna príprava ponuky či žiadosti o účasť si vyžaduje správne porozumenie súťažných 
podmienok. V praxi sa však podnikatelia často stretávajú s nejasnými ustanoveniami v oznámeniach 
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 
Ako môžu záujemcovia, resp. uchádzači najlepšie získať istotu a vykladať si súťažné podmienky 
rovnako ako verejný obstarávateľ? V prípade nejasností by mali v každom prípade písomne 
požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. 
Podnikatelia by mali dbať na správnu a anonymnú formuláciu žiadosti o vysvetlenie. Otázky by mali 
byť položené jednoznačne, aby na ne mohol verejný obstarávateľ jasne odpovedať “Áno” alebo 
“Nie”. V opačnom prípade často nie je možné dosiahnuť dostatočné vysvetlenie. 
Verejní obstarávatelia sú povinní poskytnúť vysvetlenie bezodkladne všetkým známym záujemcom, 
všeobecne však najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, resp. dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti. 
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Kto sa (ako záujemca) pýta, je múdrejší!  

 
  

 

V súvislosti s vypracovaním dokumentácie o metóde transferového ocenenia má v Slovenskej 
republike daňovník možnosť požiadať správcu dane o predbežné odsúhlasenie použitia konkrétnej 
metódy transferového oceňovania (ďalej len „APA“ z anglického Advance pricing agreement), a od 
roku 2017 aj o odsúhlasenie spôsobu určenia ceny kontrolovaných transakcií (nie však samotnej 
ceny či cenového rozpätia), a tak si ešte pred uskutočnením transakcie so spriaznenou 
spoločnosťou overiť súlad s princípom nezávislého vzťahu. 
Žiadosť musí daňovník odovzdať v písomnej forme miestne príslušnému správcovi dane najneskôr 
60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala metóda uplatňovať. 
Povinnou prílohou k žiadosti je dokumentácia k transferovému oceňovaniu vypracovaná v úplnom 
rozsahu. Ak správca dane žiadosti vyhovie, rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy sa vydáva 
najviac na päť zdaňovacích období. Pokiaľ daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, 
správca dane môže vydať rozhodnutie o predĺžení APA na ďalších päť zdaňovacích období. Výška 
poplatku za unilaterálnu APA bola stanovená na 10 000 eur, v prípade bilaterálnej či multilaterálnej 
APA (t.j. ak sú do transakcie zapojené dva alebo viaceré zmluvné štáty) je poplatok 30 000 eur. 
Predošlá mätúca úprava, kedy sa výška poplatku určovala percentom z predpokladanej výšky 
obchodného prípadu, bola teda od roku 2017 nahradená fixným paušálom.  
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