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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

8.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne k návrhu smernice Rady 

o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Írsky senát poslal k uvedenému návrhu smernice odôvodnené stanovisko pripojené v prílohe. 

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 

pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

UZNESENIE ÍRSKEHO SENÁTU Z 15. DECEMBRA 2016 

 

Írsky senát:  

 

(1) berie na vedomie dohodnutú správu Spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a 

reformu a predsedu vlády podľa článku 107 rokovacieho poriadku o návrhu smernice 

Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB) – COM (2016) 683 a návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z 

príjmov právnických osôb – COM (2016) 685, ktorá bola predložená Írskemu senátu 

14. decembra 2016 v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b); 

 

(2) so zreteľom na uvedenú správu a pri výkone svojich funkcií uvedených v oddiele 7 

článku 3 zákona o Európskej únii z roku 2009 zastáva názor, že návrh smernice Rady o 

spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) – 

COM (2016) 683 a návrh smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov 

právnických osôb – COM (2016) 685, nie je v súlade so zásadou subsidiarity pre 

dôvody uvedené v odseku 3 správy, a 

 

(3) berie na vedomie, že podľa článku 107 ods. 3 písm. d) rokovacieho poriadku sa kópia 

tohto uznesenia spolu s odôvodneným stanoviskom a uvedenou správou zasiela 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. 
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SPOLOČNÝ VÝBOR PRE FINANCIE, VEREJNÉ VÝDAVKY A REFORMU A 

PREDSEDA VLÁDY 

 

Správy podľa článku 114 rokovacieho poriadku Poslaneckej snemovne a článku 107 

rokovacieho poriadku Senátu o COM (2016) 683 a COM (2016) 685 – Návrh smernice 

Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) a 

Návrh smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB). 

 

1.  Úvod 

 

1.1 Zásada subsidiarity je v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) vymedzená 

takto: 

 

„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 

právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 

nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na 

regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej 

činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.“ 

 

Článkom 5 ods. 3 sa takisto udeľujú osobitné právomoci národným parlamentom 

s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ uplatňovali uvedenú zásadu v súlade 

s Protokolom č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. 

 

1.2 Skúška stanovená v článku 5 ods. 3 ZEÚ je v konečnom dôsledku porovnaním 

efektívnosti zahrňujúcim kritérium nevyhnutnosti a kritérium väčšieho prínosu: 

 

i) Nevyhnutnosť – Je konanie EÚ nevyhnutné na dosiahnutie cieľa návrhu? 

Môže byť cieľ návrhu dosiahnutý alebo dosiahnutý v dostatočnej miere len 

konaním na úrovni EÚ? 

 

ii) Väčší prínos – Dosiahol by sa cieľ lepšie na úrovni EÚ, t. j. bolo by konanie 

na úrovni EÚ prínosnejšie ako konanie na úrovni členských štátov? 

 

1.3 V článku 5 protokolu č. 2 sa s cieľom pomôcť národným parlamentom pri hodnotení 

súladu so zásadou subsidiarity výslovne uvádza, že 

 

„Každý návrh legislatívneho aktu by mal obsahovať dôvodovú správu, na základe 

ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

Dôvodová správa by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu návrhu a 

v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať 

členské štáty...“  

 

1.4 Preto každý nový návrh legislatívneho aktu: 

 

• musí byť doložený dostatočne podrobnou „dôvodovou správou“, ktorá umožní 

vnútroštátnym parlamentom posúdiť súlad návrhu so zásadou subsidiarity; 

 

• musí jasne spĺňať kritérium nevyhnutnosti aj väčšieho prínosu, 
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• musí, podľa zásady prenesenia právomocí stanovenej v článku 5 ods. 2 ZEÚ, 

preukázať, že Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské 

štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. 

 

2. Prieskum Spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a reformu a predsedu 

vlády 

 

Spoločný výbor (ďalej len „výbor“) preskúmal tento návrh na troch zasadnutiach, ktoré sa 

konali 1. decembra 2016, 6. decembra 2016 a 13. decembra 2016. 

 

2.1 Na svojom zasadnutí z 1. decembra výbor súhlasil, že COM(2016)683 a COM(2016)685 

vyžadujú ďalšie preskúmanie, a súhlasil s tým, že pozve úradníkov z ministerstva 

financií, daňového úradu a Európskej komisie, aby na budúcom zasadnutí výboru ďalej 

diskutovali o návrhu a informovali o technických aspektoch návrhov. Výbor tiež súhlasil 

prizvať zainteresované strany/odborníkov s cieľom prediskutovať širšie dôsledky 

návrhov na štruktúru dane z príjmu právnických osôb v Írsku. 

 

2.2 Príslušní svedkovia sa zúčastnili zasadnutí výboru 6. a 13. decembra. Po posúdení týchto 

vecí sa výbor dohodol na odôvodnenom stanovisku k návrhu na svojom zasadnutí 14. 

decembra. 

 

3.  Stanovisko Spoločného výboru 

 

Výbor dôsledne vychádzal z ustanovení zmluvy a dospel k názoru, že uvedený návrh nie 

je v súlade so zásadou subsidiarity. Dôvody sú uvedené v nasledujúcich odsekoch: 

 

3.1 Výbor sa domnieva, že Európskej komisii sa nepodarilo dostatočne splniť procedurálne 

požiadavky (protokol 2 článok 5), aby poskytla podrobné vyhlásenie s dostatočnými 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi, aby umožnila národným parlamentom 

plne posúdiť všetky dôsledky v cezhraničnom návrh tohto druhu. Výbor berie na vedomie 

uverejnenie hodnotenia zamestnancov, má však obavy týkajúce sa metodiky použitej na 

výpočet čistého poklesu príjmov z dane z príjmu právnických osôb pre Írsko, ktorý 

predstavuje 1,4 % HDP. Bez podrobnej analýzy a vzhľadom na skutočnosť, že štúdia EK 

nezahŕňa údaje o predaji podľa miesta určenia, sa výbor domnieva, že hodnota 1,4 % 

podceňuje skutočný vplyv týchto návrhov na príjmy z dane z príjmu právnických osôb. 

 

3.2 Podobne, výbor konštatuje, že posúdenie vplyvu Komisie uvádza, že CCCTB môže 

zvýšiť rast v EÚ až o 1,2 %. Výbor však takisto upozorňuje, že v posúdení vplyvu 

chýbajú informácie o vplyve CCCTB na jednotlivé členské štáty. Výbor ďalej zastáva 

názor, že tieto návrhy budú mať neprimerane vysoký vplyv na menšie otvorené 

hospodárstva niektorých členských štátov vrátane Írska. 

 

3.3 Výbor dôrazne zastáva názor, že dôsledky návrhu vo všeobecnosti patria skôr do oblasti 

daňovej politiky, a preto návrh zasahuje do vnútroštátnej právomoci. 

 

3.4 Výbor sa domnieva, že návrhy majú priamy vplyv na zvrchované daňové sadzby, ktoré sa 

v súčasnosti uplatňujú v členských štátoch, ako aj na schopnosť členských štátov určovať 

daňové sadzby v budúcnosti, ktorá je výlučnou právomocou členských štátov. 
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3.5 Okrem toho, úmysel zaviesť jednotnú sadzbu v rámci návrhu na konsolidáciu bude v 

skutočnosti znamenať zrušenie dvoch sadzieb, ktoré sa v súčasnosti v Írsku uplatňujú – t. 

j. 25 % neobchodná sadzba dane a 33 % sadzba dane z kapitálových ziskov. Výbor sa 

domnieva, že vplyv jednotnej sadzby dane by mal byť jasnejšie formulovaný, keďže tento 

vplyv sa objasnil počas vypočutí výboru. Výbor si počas preskúmania vypočul, že Írsko 

by potenciálne mohlo následkom zrušenia systému dvoch sadzieb prísť o viac ako 450 

miliónov EUR. 

 

3.6 Výbor zastáva názor, že návrhy prenášajú zodpovednosť za prvok daňovej politiky z 

členských štátov na Komisiu bez jasného stanovenia prínosov, ktoré už existujú v 

smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam dohodnutej v júli 2016. 

 

3.7 Pokiaľ ide o vytvorenie jednotného základu, výbor sa domnieva, že toto bude v 

konečnom dôsledku viesť k zúženiu základu dane, ktorý v súčasnosti existuje v Írsku. 

Preto sa výbor domnieva, že daňové príjmy budú výrazne znížené, čo bude mať 

negatívny vplyv na írske ministerstvo financií a schopnosti financovať verejné služby. 

 

3.8 Výbor sa domnieva, že napriek tomu, že niektoré menšie podniky sa môžu rozhodnúť, že 

sa nezúčastnia na novom režime CCCTB, návrhy vytvárajú dva odlišné daňové systémy, 

ktoré fungujú súbežne. Takýto prístup zvýši zložitosť daňového systému. Výbor sa preto 

domnieva, že návrhy, ako boli uverejnené, nemusia splniť stanovené ciele zníženia 

administratívneho zaťaženia a zjednodušenia daňového systému. 

 

3.9 Výbor sa ďalej obáva, že návrhy môžu byť kontraproduktívne voči prebiehajúcim 

iniciatívam, ktoré vypracovala OECD prostredníctvom svojej iniciatívy BEPS. Írsko 

aktívne prispelo a spolupracovalo s OECD na niekoľkých reformných iniciatívach. Výbor 

sa domnieva, že rôzne opatrenia BEPS by mali dostať dostatok času na implementáciu a 

následne na preskúmanie, ktoré sa má uskutočniť v roku 2020. 

 

Výbor konštatuje, že návrh CCCTB je zameraný na odstránenie transferového 

oceňovania v rámci EÚ. Výbor však zastáva názor, že transferové oceňovanie sa bude 

naďalej vyskytovať s činnosťami mimo EÚ. OECD a iniciatívy BEPS sa usilovali o 

multilaterálne reformy, ktoré by zohľadnili reformy globálneho daňového prostredia. 

Výbor sa domnieva, že tieto návrhy môžu narušiť prebiehajúce iniciatívy BEPS, a preto 

nie sú potrebné v rámci súčasnej reformy so zásadami nezávislého vzťahu transferového 

oceňovania. 

 

3.10 Výbor sa domnieva, že významná judikatúra a odborné znalosti v oblasti správy daní v 

Írsku môžu byť stratené v prípade, že sa zavedie CCCTB. Výbor sa domnieva, že 

zavedenie úplne nového systému daní má potenciál skomplikovať daňové prostrediev 

Írsku, ktoré sa uznáva ako transparentné a dostupné. Výbor má obavy, že strata týchto 

odborných znalostí a precedensov vytvorených počas značného časového obdobia by 

bola kontraproduktívna a môže viesť k zmätku a neistote pre podniky. 

 

3.11 Výbor je toho názoru, že tri faktory, ktoré obsahujú kľúč rozdelenia v rámci 

konsolidačného prvku návrhu, sa zdajú svojvoľné. Okrem toho kľúč rozdelenia 

nezohľadňuje existenciu nehmotných aktív, ktoré v čoraz viac digitalizovanom 

podnikateľskom prostredí tvoria stále väčší podiel na aktívach spoločnosti. Rozdeľovanie 

na základe predaja nevyhnutne znamená, že väčšie krajiny s väčším počtom obyvateľstva 
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a väčšou zákazníckou základňou dostanú omnoho viac daňových príjmov, ako malé štáty, 

a to výlučne z dôvodu veľkosti. 

 

3.12 Výbor takisto zastáva názor, že vzorec rozdelenia zisku uvedený v CCCTB 

pravdepodobne neodstráni možnosť daňového plánovania vo väčšej miere, než súčasné 

pravidlá transferového oceňovania. 

 

3.13 Výbor vyjadruje obavy v súvislosti s budúcou úlohou vnútroštátnych súdov pri 

rozhodovaní v daňovej oblasti na vnútroštátnej úrovni. Podľa CCCTB by o daňových 

otázkach a sporoch pravdepodobne rozhodoval Európsky súdny dvor. Výbor sa 

domnieva, že írski občania musia mať nárok na zachovanie existujúcich práv 

zakotvených v írskom práve na prístup k právnym službám/rozhodnutiam v daňovej 

oblasti s národným významom. 

 

3.14 Výbor spochybňuje odôvodnenie, že „systém CCCTB povedie k väčším investíciám a 

rastu v celej Európe“. Výbor sa domnieva, že menšie spoločnosti môžu využiť zvýšené 

zrážky a výdavky v rámci spoločnej základne s cieľom znížiť daňové záväzky. Rovnako 

aj väčšie spoločnosti môžu prehodnotiť svoje investičné portfóliá v Európe, čo by zase 

mohlo viesť k zníženiu investícií, potenciálne by sa Európa mohla stať menej 

atraktívnym miestom pre investície a mohla by sa znížiť konkurencieschopnosť EÚ na 

svetovom trhu. 

 

3.15 Výbor je presvedčený, že z uvedených argumentov celkovo jasne vyplýva, že 

navrhovanými smernicami sa porušuje zásada subsidiarity.  

 

4. Odporúčanie osobitného výboru 

 

Výbor sa dohodol na tejto správe na základe článku 114 rokovacieho poriadku Poslaneckej 

snemovne a 

článku 107 rokovacieho poriadku Senátu 14. decembra 2016. 

 

Výbor podľa týchto článkov rokovacieho poriadku odporúča odôvodnené stanovisko uvedené 

v časti 3 vyššie na schválenie írskou Poslaneckou snemovňou a Senátom. 

 

John McGuinness, T.D. 

predseda 

 

14. decembra 2016  
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ČLENOVIA 

SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE FINANCIE, VEREJNÉ VÝDAVKY A REFORMU A 

PREDSEDA VLÁDY 
 

Poslanci:      John McGuinness T.D. (FF)  

(predseda) 

Peter Burke T.D. (FG)  

Michael D’Arcy T.D. (FG)  

Pearse Doherty T.D. (SF)  

Michael McGrath T.D. (FF)  

Paul Murphy T.D. (Ind)  

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senátori:      Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF)  

Gerry Horkan (FF) (podpredseda) 

Kieran O’Donnell (FG)  
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ROKOVACÍ PORIADOK VÝBORU 

 

a. Funkcie výboru – odvodené od článkov rokovacieho poriadku [PS 84A; S 70A] 

 

(1) Osobitný výbor preskúma a informuje Poslaneckú snemovňu o — 

 

a) tých aspektoch výdavkov, administratívy a politiky ministerstva alebo ministerstiev 

vlády a pridružených verejných orgánov, ktoré si výbor vyberie, a 

 

b) veciach Európskej únie, ktoré patria do právomoci príslušného ministerstva alebo 

ministerstiev. 

 

(2) Osobitný výbor vymenovaný podľa tohto článku môže byť spojený s osobitným 

výborom vymenovaným Senátom na účely funkcií uvedených v tomto článku 

rokovacieho poriadku, iné ako uvedené v odseku 3), a podať o tom správu obom 

komorám parlamentu. 

 

(3) Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť odseku 1), osobitný výbor vymenovaný 

podľa tohto článku rokovacieho poriadku musí zvážiť, pokiaľ ide o príslušné oddelenie 

alebo oddelenia, — 

 

a) zákony, 

 

b) návrhy obsiahnuté v akomkoľvek návrhu, vrátane akéhokoľvek návrhu v zmysle 

článku 187 rokovacieho poriadku, 

 

c) odhady pre verejné služby, a 

 

d) iné záležitosti 

 

postúpené užšiemu výboru Poslaneckej snemovne, a 

 

e) ročné výkazy o výstupoch vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

využívania verejných finančných prostriedkov, a 

 

f) preskúmania hodnoty za peniaze a preskúmania politiky, podľa výberu užšieho 

výboru. 

 

(4) Spoločný výbor môže vziať do úvahy tieto veci v súvislosti s príslušným ministerstvom 

alebo ministerstvami a pridruženými verejnými orgánmi: 

 

a) veci politiky a verejnej správy, za ktoré je oficiálne zodpovedný minister,  

 

b) verejné veci spravované ministerstvom, 

 

c) politické otázky vyplývajúce z prieskumov pomeru hodnoty a ceny a politiky 

vykonávaných alebo objednaných ministerstvom, 

 

d) vládna politika a riadenie v súvislosti s orgánmi pod záštitou ministerstva, 
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e) otázky politiky a riadenia týkajúce sa orgánov, ktoré sú čiastočne alebo úplne 

financované štátom alebo ktoré sú zriadené alebo menované členom vlády alebo 

parlamentu, 

 

f) všeobecný návrh alebo odôvodnenia akéhokoľvek zákona, 

 

g) akékoľvek správy po prijatí zákona predložené niektorej zo snemovní parlamentu 

alebo obom snemovniam členom vlády alebo štátnym tajomníkom o akomkoľvek 

zákone prijatom parlamentom, 

 

h) zákonné nástroje vrátane tých, ktoré sú predložené alebo navrhnuté niektorej zo 

snemovní parlamentu alebo obom snemovniam, a tých ktoré sú vypracované v 

súlade so zákonmi o Európskych spoločenstvách z rokov1972 až 2009, 

 

i) vyhlásenia o stratégii predložené niektorej zo snemovní parlamentu alebo obom 

snemovniam podľa zákona o riadení verejnej služby z roku 1997, 

 

(j) výročné správy alebo správy o činnosti a ročné účtovné závierky, vyžadované 

podľa zákona a predložené alebo navrhnuté niektorej zo snemovní parlamentu 

alebo obom snemovniam, ministerstvu alebo orgánu uvedenému v pododsekoch d) 

a e), a celkovú výkonnosť a prevádzkové výsledky s vyhláseniami o stratégii a 

podnikateľských plánoch týchto orgánov, a 

 

k) iné záležitosti, ktoré mu môže z času na čas postúpiť Poslanecká snemovňa. 

 

 

(5) Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť odseku 1), spoločný výbor 

vymenovaný podľa tohto článku rokovacieho poriadku musí zvážiť, pokiaľ ide o 

príslušné oddelenie alebo oddelenia, — 

 

a) návrhy legislatívnych aktov EÚ postúpených užšiemu výboru podľa článku 114 

rokovacieho poriadku vrátane súladu takéhoto aktu so zásadou subsidiarity, 

 

b) iné návrhy právnych predpisov EÚ a súvisiace otázky politiky, vrátane programov a 

usmernení, ktorý vypracovala Európska komisia  

 

  ako základ možnej legislatívnej činnosti, 

 

c) nelegislatívne dokumenty uverejnené ktoroukoľvek inštitúciou EÚ v súvislosti 

otázkami politiky EÚ, a 

 

d) otázky uvedené na zváženie v programe schôdzí príslušnej Rady ministrov EÚ a 

výsledky takýchto schôdzí. 

 

(6) Ak bol osobitný výbor vymenovaný podľa tohto článku rokovacieho poriadku spojený s 

osobitným výborom menovaným Senátom, predseda osobitného výboru Poslaneckej 

snemovne je tiež predsedom spoločného výboru. 
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(7) Na zasadnutiach osobitného alebo spoločného výboru vymenovaného podľa tohto 

článku rokovacieho poriadku sa môžu zúčastniť na účely funkcií uvedených v odseku 5) 

a bez práva navrhovať a hlasovať o návrhoch a pozmeňujúcich návrhoch: 

 

a) poslanci Európskeho parlamentu zvolení vo volebných obvodoch v Írsku, vrátane 

Severného Írska, 

 

b) členovia írskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a 

 

c) na pozvanie výboru iní poslanci Európskeho parlamentu. 

 

(8) Osobitný výbor vymenovaný podľa tohto článku rokovacieho poriadku môže vo vzťahu 

ku ktorémukoľvek ombudsmanovi poverenému dohľadom nad verejnými službami v 

rámci právomoci príslušného ministerstva alebo ministerstiev preskúmať, — 

 

a) návrhy týkajúce sa vymenovania ombudsmana, ktoré mohli byť boli postúpené 

výboru, a 

 

b) správy ombudsmana predložené niektorej zo snemovní parlamentu alebo obom 

snemovniam podľa voľby výboru. 

 

b. Rozsah a súvislosti činností výborov (odvodené od rokovacieho poriadku) [PS 84; S 70] 
 

(1) Spoločný výbor môže posudzovať iba tie otázky, zúčastňovať sa na tých činnostiach, 

vykonávať tie právomoci a funkcie, ktoré sú osobitne povolené podľa jeho rokovacieho 

poriadku a článku rokovacieho poriadku; ako aj 

 

(2) záležitosti, činnosti, právomoci a funkcie musia byť relevantné a vzniknúť iba v 

súvislosti s prípravou správy Poslaneckej snemovne alebo Senátu. 

 

(3) Spoločný výbor nesmie posudzovať akúkoľvek záležitosť, ktorú posudzuje, alebo ktorej 

posudzovanie oznámil Výbor pre verejné účty podľa článku rokovacieho poriadku 186 

a/alebo zákona o generálnom audítorovi (novela) z roku 1993; ako aj 

 

(4) akúkoľvek záležitosť, ktorú posudzuje, alebo ktorej posudzovanie oznámil Spoločný 

výbor pre petície pri výkone svojich funkcií podľa rokovacieho poriadku [články PS 

111A a S 104A]. 

 

(5) Spoločný výbor nesmie vyšetrovať na verejnom zasadnutí alebo uverejňovať dôverné 

informácie týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, po písomnej žiadosti s uvedením 

dôvodov od — 

 

a) člena vlády alebo štátneho tajomníka, alebo 

 

b) hlavného funkcionára subjektu pod záštitou ministerstva, alebo ktorý je čiastočne 

alebo úplne financovaný štátom alebo zriadený alebo vymenovaný členom vlády 

alebo parlamentu: 

 

za predpokladu, že predseda sa môže odvolať proti akejkoľvek takejto žiadosti podanej 
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predsedovi  

Poslaneckej snemovne/Senátu, ktorého rozhodnutie je konečné. 

 

(6) Je pokynom všetkým užším výborom, ktorým sú postúpené zákony, aby zabezpečili, že 

počas jedného dňa sa najviac dva užšie výbory stretnú s cieľom posúdiť návrh zákona, 

okrem prípadu, keď Poslanecká snemovňa po riadnom oznámení predsedu užšieho 

výboru zruší tento pokyn na návrh predsedu vlády podľa článku 28 rokovacieho 

poriadku Poslaneckej snemovne. Predseda osobitného výboru je zodpovedný za súlad s 

týmto pokynom. 

 


