Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku
prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti
I.
Rejstříky, do kterých lze podat návrh na zápis a zápis změn
Navrhovatel může prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti podat
všechny návrhy, týkající se:
∙ obchodního rejstříku
∙ nadačního rejstříku
∙ rejstříku společenství vlastníků jednotek
∙ rejstříku obecně prospěšných společností
Všechny tyto uvedené rejstříky, které jsou vedeny na MěS v Praze a na krajských soudech,
jsou v následujícím textu zahrnuty pod pojem „obchodní rejstřík“.
Podání do výše uvedených rejstříků se podává na formuláři „ePodání ISOR“.
II. Kroky, předcházející vlastnímu podání
Dříve než uživatel začne vyplňovat formulář pro elektronické podání návrhu na zápis do
obchodního rejstříku (ePodání ISOR), měl by:
vlastnit platný elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický
podpis“)
mít na svém počítači nainstalovaný program Software602 Form Filler i s podporou pro
export do PDF, který použije pro vyplnění formuláře ePodání ISOR a být seznámen s jeho
používáním
mít vyplněný příslušný formulář pro zápis nebo zápis změny pro danou právní formu – viz
Vyhláška č.250/2000 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do
obchodního rejstříku. Formulář musí být podepsaný oprávněnými osobami a podpisy musí
být ověřeny. Seznam formulářů včetně pokynů pro jejich vyplňování a přikládaných příloh
můžete získat na portálu „Justice.cz“.
mít celý vyplněný formulář převedený do formátu PDF podle platné legislativy
mít k dispozici všechny potřebné přílohy, které byly převedeny do formátu PDF v souladu
s platnou legislativou
se seznámit s tímto návodem a s uživatelskou příručkou pro e-podatelnu ministerstva
spravedlnosti
III. Vyplňování formuláře e-Podání ISOR
Část A

Podávající vybere ze seznamu soud, kterému je podání určeno. Soud se vybírá podle obce
z adresy sídla firmy nebo společnosti, v jehož působnosti se tato obec nachází. Pokud se jedná
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o podání ke konkrétnímu subjektu, pak se vybere rejstříkový soud, který má daný subjekt ve
své evidenci.
Pokud se jedná o druh podání „návrh na zápis“, „návrh na zápis změny“, „návrh na výmaz“,
„návrh na zápis fůze, rozdělení převod jmění“ nebo „návrh na zápis změny právní formy“,
musí být vybraný rejstříkový soud stejný jako rejstříkový soud, který je uvedený ve formuláři
„Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů“ (tento formulář bude jednou z příloh).
Část B

Zde se uvedou základní údaje o podávajícím. Návrh může podat jedna fyzická nebo právnická
osoba. V poli „Stát“ je přednastavena Česká republika. U podávajícího – fyzické osoby
s bydlištěm na území České republiky se povinně uvede jméno a příjmení a v adrese bydliště
obec, číslo popisné nebo číslo evidenční, případně doplněné číslem orientačním a poštovní
směrovací číslo. Dále musí být uvedena elektronická adresa pro doručování písemností.
Vyplnění ostatních údajů není povinné. U osob, které uvádějí adresu bydliště mimo území
České republiky, musí být uvedený stát, údaj PSČ není povinný.
Pokud návrh podává právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyplní se obchodní
firma nebo název a identifikační číslo, pokud bylo této právnické osobě přiděleno. V adrese
sídla se povinně uvede obec, číslo popisné nebo číslo evidenční, případně doplněné číslem
orientačním a PSČ. Dále musí být uvedena elektronická adresa pro doručování písemností.
Ostatní údaje nejsou povinné. Stát „Česká republika“ je nastaven jako výchozí údaj.
Podává-li návrh právnická osoba, jejíž sídlo leží mimo území České republiky, vyplní se
obchodní firma nebo název a registrační číslo, pokud bylo této právnické osobě přiděleno.
Dále musí být vyplněna adresa sídla včetně státu a elektronická adresa pro doručování
písemností. Údaje PSČ v adrese, telefon a fax nejsou povinné.
Část C
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V této části formuláře se vybere druh podání a podle něj se vyplní další údaje uvedené pod
seznamem druhů podání. Příklady vyplnění těchto údajů:
identifikační číslo:

27074358

oddíl a vložka

B 8525 kterou vede Městský soud v Praze
ALXII 123 kterou vede Krajský soud v Brně
Dr 17 kterou vede Krajský soud v Ústí nad Labem

číslo F:

12345/2008

číslo listiny:

B 8525/SL 34

Návrh na zápis
Použije se pro podání návrhu na prvozápis do obchodního rejstříku. Vlastní návrh na zápis je
vyplněn na předepsaném formuláři pomocí programu Software602 Form Filler a vyplněný
formulář, převedený do formátu PDF je jednou z příloh tohoto podání. Další přílohy k návrhu
na prvozápis do obchodního rejstříku a ostatních rejstříků určují zejména obchodní zákoník,
zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon o nadacích a nadačních fondech, zákon
o příspěvkových organizacích a zákon o společenství vlastníků jednotek. Informaci
o přílohách pro jednotlivé právní formy, které je nutno dodat spolu s návrhem, můžete získat
„Justice.cz“.
Údaje „oddíl a vložka, Číslo F, Číslo listiny a Počet nových firem“ se nevyplňují. Údaj
Identifikační číslo se vyplní pouze v případě, pokud je již přiděleno (například při zápisu
fyzických osob).
S tímto druhem podání je spojen soudní poplatek ve výši 5 000,- Kč.
Návrh na zápis změny
Použije se pro zápis změny údajů v obchodním rejstříku. Jako identifikační údaj musí být
povinně vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný v obchodním
rejstříku a rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo identifikační číslo
subjektu. Podání návrhu na změnu zápisu musí být směrováno na ten rejstříkový soud, který
daný subjekt ve své evidenci vede a který je rovněž uveden na předepsaném formuláři pro
podávání návrhu na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku.
S tímto druhem podání je spojen soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč.
Návrh na výmaz
Slouží k výmazu subjektu z obchodního rejstříku. Jako identifikační údaj musí být povinně
vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný v obchodním rejstříku a
rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo identifikační číslo subjektu.
Podání návrhu na výmaz musí být směrováno rejstříkovému soudu, který daný subjekt ve své
evidenci vede a který je rovněž uveden na předepsaném formuláři pro podávání návrhu na
výmaz z obchodního rejstříku.
S tímto druhem podání je spojen soudní poplatek ve výši 3 000,- Kč.
Návrh na zápis fúze, rozdělení, převod jmění
Jedná se o návrh, který se týká více subjektů, a proto navrhovatel musí pro každý subjekt
uvést buď jeho oddíl a vložku, a vybrat rejstříkový soud, u kterého je tento subjekt veden
nebo vyplnit jeho identifikační číslo. Ve formuláři jsou údaje „identifikační číslo“ a „oddíl a
vložka“ uvedeny jako opakovací sekce a proto je možno vygenerovat řádky pro identifikační
údaje dalších subjektů podle potřeby. Uvést oddíl a vložku subjektů, vstupujících do fúze,
rozdělení nebo převodu jmění, případně uvést jejich identifikační čísla, patří mezi povinné
údaje. Dalším povinným údajem je v tomto případě i „Počet nových firem, které vzniknou
vyřízením tohoto návrhu“. Pokud žádná nová firma nevzniká, uvede se číslice nula.
Pro každý subjekt, který je v podání uveden, musí podávající přiložit vyplněný formulář a
další doklady, které vyžaduje Obchodní zákoník. Rovněž pro všechny nově zapisované
subjekty musí být přiložen vyplněný formulář a další doklady. Podání musí být určeno
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jednomu z rejstříkových soudů, u kterého je v evidenci některý ze subjektů, vstupující do
fúze, rozdělení nebo převodu jmění (provádí se jim změna zápisu nebo výmaz z obchodního
rejstříku) nebo rejstříkovému soudu, u kterého se bude zapisovat nově vznikající společnost.
V případě fůze, rozdělení a převodu jmění na společníka se soudní poplatky sčítají – za
každou nově vznikající obchodní společnost se do celkové výše soudního poplatku přičítá
5 000,- Kč, za každou vymazávanou společnost se přičítají 3 000,- Kč a za změnu u každé
společnosti se přičítá k celkovému soudnímu poplatku 1 000,- Kč. Rejstříkový soud zašle
navrhovateli výzvu k zaplacení soudního poplatku ve které bude uvedena jeho celková výše.
Návrh na zápis změny právní formy
Návrh se týká jednoho subjektu, u kterého se mění právní forma na jinou. Jako identifikační
údaj musí být povinně vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný
v obchodním rejstříku a rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo
identifikační číslo subjektu.
V části „D – Text podání“ se uvede, na jakou právní formu se má stávající společnost
přeměnit. Návrh se podává rejstříkovému soudu, který společnost pod původním oddílem a
vložkou vede.
Přílohou návrhu jsou dva vyplněné formuláře pro podávání návrhů na zápis a zápis změn do
obchodního rejstříku – jeden pro vymazání údajů pro původní právní formu a druhý pro zápis
nových údajů u nové právní formy. K návrhu se ještě přiloží další potřebné doklady,
vyžadované Obchodním zákoníkem pro změnu právní formy.
S tímto druhem podání je spojen soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč.
Doplnění
Podání slouží pro doplnění dříve podaného návrhu o údaje a dokumenty, které si výzvou
vyžádal soud. Vyplnění čísla F je povinné a jedná se o číslo, které uvedl soud na své výzvě.
Navíc mohou být uvedeny i oddíl a vložka, nebo identifikační číslo. V části „D – Text
podání“ se uvede o jaký dokument se jedná. Doplnění se podává rejstříkovému soudu, který
zaslal výzvu k doplnění.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Změna návrhu
Podání slouží uživateli pro zaslání změny k již podanému návrhu. Jako identifikační údaj se
povinně vyplní oddíl a vložka, nebo identifikační číslo. V části „D – Text podání“ se uvede,
které části návrhu se změna týká. Žádost se podává stejnému rejstříkovému soudu, kterému
byl zaslán původní návrh. Jako příloha k návrhu se přidá vyplněný formulář a případně i další
doklady.
Se změnou návrhu není spojen žádný soudní poplatek.
Zpětvzetí návrhu
Slouží pro odebrání části nebo celého dříve podaného návrhu, který dosud nebyl soudem
vyřízen. Jako identifikační údaj se povinně vyplní oddíl a vložka, nebo identifikační číslo.
V části „D – Text podání“ se uvede, které části návrhu bere navrhovatel zpět nebo zda bere
zpět celý podaný návrh. Žádost se podává stejnému rejstříkovému soudu, kterému byl zaslán
původní návrh. Návrh nemusí být doplněn přílohami.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Žádost o prodloužení lhůty
Pokud uživatel zjistí, že nemůže dodržet lhůtu na dodání určitých dokladů, kterou stanovil
rejstříkový soud a uvedl ji ve výzvě navrhovateli, použije tento druh podání. Jako
identifikační údaj se povinně vyplní číslo F, případně mohou být uvedeny i oddíl a vložka,
nebo identifikační číslo. Žádost se podává rejstříkovému soudu, který uživatele vyzval.
K žádosti nemusí být připojena žádná příloha.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
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Odvolání
Odvolání se k rozhodnutí soudu se posílá na adresu soudu, který v dané věci rozhodnutí
vydal. Jako identifikační údaj se povinně vyplní oddíl a vložka, nebo identifikační číslo.
K odvolání nemusí být připojena žádná příloha.
Při odvolání je výše soudního poplatku stanovena na 1 000,- Kč. Podle zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a přílohy „Sazebník
poplatků“ - podle poznámky č. 8 k položce 17 - se poplatek nevybere za odvolání proti
rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení
řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí
soudu o nákladech řízení. K zaplacení soudního poplatku zašle soud výzvu.
Vzdání se práva na odvolání
Zasílá se na adresu soudu, který vydal v dané věci rozhodnutí. Jako identifikační údaj se
povinně vyplní oddíl a vložka, nebo identifikační číslo. K tomuto podání obvykle není
připojena žádná příloha. Vzdání se práva na odvolání obvykle urychlí zápis rozhodnutí do
rejstříku, neboť soud tak nemusí čekat na uplynutí zákonné lhůty pro nabytí právní moci.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Žádost o výpis
Může být zaslána kterémukoliv rejstříkovému soudu, tedy nejen tomu, který má požadovaný
subjekt ve své evidenci. Jako identifikační údaj musí být povinně vyplněny buď oddíl a
vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný v obchodním rejstříku a rejstříkový soud, který
má daný subjekt ve své evidenci nebo identifikační číslo subjektu. Požadovaný druh výpisu
(výpis platných údajů nebo úplný výpis) a typ výpisu (ověřený nebo neověřený) se uvede
v části „D – Text podání“.
Pokud je požadován cizojazyčný výpis, musí být přiložen příslušný vyplněný formulář, ve
kterém je uveden druh výpisu (platný nebo úplný), jazyk ve kterém je výpis požadovaný a
datum, ke kterému je výpis platný.
Soudní poplatek za výpis z obchodního rejstříku je stanoven podle počtu stran výpisu tak, že
u ověřeného výpisu je poplatek ve výši 70,- Kč za každou i započatou stránku, u neověřeného
výpisu pak 50,- Kč za každou i započatou stránku. K zaplacení soudního poplatku zašle
rejstříkový soud navrhovateli výzvu.
Založení listiny do Sbírky listin
Podání se zasílá místně příslušnému rejstříkovému soudu. Jako identifikační údaj musí být
povinně vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný v obchodním
rejstříku a rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo identifikační číslo
subjektu. V části „D – Text podání“ se uvede druh listiny. Vlastní listina je předávána jako
příloha podání ve formě PDF souboru. Ten musí splňovat podmínky pro zakládání dokumentů
do Sbírky listin, které jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Jedním podáním lze do sbírky listin založit více dokumentů. Je nutno dbát na to, aby nebyla
překročena celková velikost vkládaných příloh.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Žádost o opis listiny ze Sbírky listin
Podává se rejstříkovému soudu, který vede daný subjekt, z jehož listin založených do Sbírky
listin je požadován opis konkrétní listiny. Mělo by být vyplněno číslo listiny, které se získá
z aplikace „Obchodní rejstřík“ z portálu justice (na adrese www.justice.cz). Pokud není číslo
listiny vyplněno, musí být uvedeny oddíl a vložka včetně rejstříkového soudu, který daný
subjekt vede nebo identifikační číslo subjektu a v části „D – Text podání“ se pak uvede druh
listiny, jejíž opis se žádá. Nebude-li specifikace druhu listiny dostatečně přesná, nemusí být
podání uspokojivě vyřízeno. K podání se nedávají další přílohy.
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Za ověřenou kopii listiny ze Sbírky listin je poplatek ve výši 35,- za každou i započatou
stránku a za neověřenou kopii listiny ze Sbírky listin pak 15,- Kč za každou i započatou
stránku.
K zaplacení soudního poplatku zašle rejstříkový soud navrhovateli výzvu.
Podnět na zahájení řízení
Podává se rejstříkovému soudu, který má ve své evidenci daný subjekt. Jako identifikační údaj
musí být povinně vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný
v obchodním rejstříku a rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo
identifikační číslo subjektu. V části „D – Text podání“ se uvede, čeho se podnět týká. Pokud
je třeba, můžou být k podání přiloženy dokumenty, objasňující důvod podnětu.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Upozornění na nesoulad zápisu se skutečností
Podává se rejstříkovému soudu, který vede daný subjekt. Jako identifikační údaj musí být
povinně vyplněny buď oddíl a vložka, pod kterými je daný subjekt zapsaný v obchodním
rejstříku a rejstříkový soud, který má daný subjekt ve své evidenci nebo identifikační číslo
subjektu. V části „D – Text podání“ se uvede, jakého nesouladu se podání týká. K podání
mohou být přiloženy potřebné dokumenty ve formě PDF souborů.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Jiné podání
Použije se pro takové podání rejstříkovému soudu, které neodpovídá žádnému z výše
uvedených druhů podání. Pokud se jiné podání týká konkrétního subjektu, musí se uvést jeho
oddíl, vložka a místně příslušný rejstříkový soud nebo identifikační číslo subjektu. V části „D
– Text podání“ se uvede čeho se podání týká. Podání může být doplněno přílohami.
S tímto druhem podání není spojen žádný soudní poplatek.
Část D

Podávající stručně uvede, čeho se podání týká. Je možno zapsat text o velikosti až 3000
znaků, což představuje přibližně jednu stránku. Při zapsání maximálního povoleného počtu
znaků je na tuto skutečnost uživatel programem Software602 Form Filler upozorněn a
nemůže dál v psaní textu pokračovat.

Část E
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Podávající vyznačí, zda je či není osvobozen od soudních poplatků. Výchozí hodnota je
nastavena tak, že podávající není osvobozen od placení soudních poplatků. V opačném
případě musí podávající specifikovat, zda je od placení soudních poplatků osvobozen ze
zákona nebo rozhodnutím soudu. Je-li od placení soudních poplatků osvobozen rozhodnutím
soudu, musí uvést který soud rozhodnutí vydal, datum vydání a číslo jednací.
Přehled soudních poplatků, které se váží na podání do obchodního rejstříku, je uveden
v následující tabulce:
Druh podání
Návrh na zápis
Návrh na zápis změny
Návrh na výmaz
Návrh na zápis fůze, rozdělení, převod jmění
Návrh na změnu právní formy
Doplnění
Změna návrhu
Zpětvzetí návrhu
Žádost o prodloužení lhůty
Odvolání
Vzdání se práva na odvolání
Žádost o výpis
Založení listiny do Sbírky listin
Žádost o opis listiny ze Sbírky listin
Podnět na zahájení řízení
Upozornění na nesoulad zápisu se skutečností
Jiné podání

Soudní
poplatek
5 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
--1 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 000 Kč
0 Kč
--0 Kč
--0 Kč
0 Kč
---

Poznámka

a) poplatky se sčítají

b) výjimka
c) podle počtu stran
c) podle počtu stran
d) stanoví soud

a) V případě fůze, rozdělení a převodu jmění na společníka se soudní poplatky sčítají – za
každou nově vznikající obchodní společnost se do celkové výše soudního poplatku přičítá
5 000,- Kč, za každou vymazávanou společnost se přičítají 3 000,- Kč a za změnu u každé
společnosti se přičítá k celkovému soudnímu poplatku 1 000,- Kč. Rejstříkový soud zašle
navrhovateli výzvu k zaplacení soudního poplatku ve které bude uvedena jeho celková
výše
b) Při odvolání je výše soudního poplatku stanovena na 1 000,- Kč. Podle zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a přílohy „Sazebník
poplatků“ - podle poznámky č. 8 k položce 17 - se poplatek nevybere za odvolání proti
rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o
zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odvolání nebo
proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení. K zaplacení soudního poplatku zašle rejstříkový
soud navrhovateli výzvu, případně mu poplatek vrátí, pokud odvolání vyhoví poznámce
č. 8 k položce 17 Sazebníku poplatků.
c) Soudní poplatek za výpis z obchodního rejstříku je stanoven podle počtu stran výpisu tak,
že u ověřeného výpisu je poplatek ve výši 70,- Kč za každou i započatou stránku,
u neověřeného výpisu pak 50,- Kč za každou i započatou stránku.
Za ověřenou kopii listiny ze Sbírky listin je poplatek ve výši 35,- za každou i započatou
stránku a za neověřenou kopii listiny ze Sbírky listin pak 15,- Kč za každou i započatou
stránku.
K zaplacení soudního poplatku zašle rejstříkový soud navrhovateli výzvu.
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d) V případě jiného podání bude záležet na charakteru tohoto podání a pokud bude spojeno se
soudním poplatkem, zašle rejstříkový soud navrhovateli výzvu k zaplacení soudního
poplatku.
Část F

Podávající připojí k návrhu všechny přílohy, které byly převedeny do formátu PDF podle
platné legislativy. Řádek pro vložení přílohy je označen jako „opakovací sekce“, takže
uživatel si může pomocí nástrojů programu Software602 Form Filler řádky pro přílohy
přidávat a odebírat podle potřeby.
Do pole „Potvrzení o přijetí návrhu bude zasláno na adresu“ uvede emailovou adresu, na
kterou elektronická podatelna zašle potvrzující e-mailovou zprávu.
Pole „Datum vygenerování PDF“ podávající nevyplňuje, datum a čas doplní systém podatelny
v okamžiku, kdy uživatel použije tlačítko „Generovat PDF“.
Vyplněný formulář se na závěr převede do souboru ve formátu PDF pomocí tlačítka
„Generovat PDF“. Elektronická podatelna zabezpečí vytvořený soubor certifikátem
ministerstva spravedlnosti a dá soubor k dispozici podávajícímu. Soubor, který obsahuje
přehled celého podání včetně seznamu přiložených souborů, je k dispozici uživateli – ten si ho
může uložit na svůj počítač nebo vytisknout.
Tlačítko pro převod podání do PDF souboru pak změní tvar na „ODESLAT na podatelnu
soudu“. Podávající připojí k podání svůj elektronický podpis a celé podání včetně příloh
odešle na podatelnu soudu (který byl vybrán v části A formuláře).
Po doručení podání vygeneruje elektronická podatelna potvrzující zprávu. Ta bude obsahovat
kromě datumu a času přijetí podání i číslo účtu, variabilní symbol a výši soudního poplatku,
který se k danému podání váže nebo informaci, že k zaplacení soudního poplatku bude
podávající vyzván rejstříkovým soudem. Pokud s podáním nebude spojen žádný soudní
poplatek, v potvrzující zprávě nebude uvedeno číslo účtu ani informace o výzvě k zaplacení.
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