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Věc: Stanovisko k právnímu základu nařízení o transparentnosti a udržitelnosti 

hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (COM(2018)0179 – C8-

0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Vážená paní předsedkyně, 

dopisem ze dne 19. listopadu 2018 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádala Výbor pro 

právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu. 

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 6. prosince 2018. 

I – Souvislosti 

 

Cílem návrhu je změna nařízení o obecném potravinovém právu1 (dále jen „nařízení GFL“) 

a osmi souvisejících legislativních aktů2, pokud jde o hodnocení rizika v potravinovém 

řetězci. 

 

Návrh Komise vychází z článku 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 

o zemědělství, článku 114 SFEU o harmonizaci na vnitřním trhu a čl. 168 odst. 4 písm. b) 

SFEU o veřejném zdraví. 

 

Cílem pozměňovacího návrhu výboru ENVI je doplnit do právního základu čl. 192 odst. 1 

SFEU o životním prostředí. 

 

II – Relevantní články Smlouvy 
 

V návrhu Komise jsou jako právní základ uvedeny tyto články SFEU (zvýraznění je 

doplněno): 

 

Článek 43 SFEU o zemědělství a rybolovu zní takto: 

 

Článek 43 

(bývalý článek 37 Smlouvy o ES) 

 

1. Komise předkládá návrhy týkající se vypracování a provádění společné 

zemědělské politiky včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu 

některou z forem společné organizace trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 

a realizace opatření uvedených v této hlavě. 

 

Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek, 

o nichž tato hlava pojednává. 

 

2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po 

konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  
2 Viz stanovisko právní služby k seznamu úplných názvů těchto aktů a odkazů na ně, poznámka pod čarou č. 8. 
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zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro 

sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky. 

 

3. Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen, dávek, 

podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv. 

 

[...] 

 

 

Článek 114 SFEU o harmonizaci na vnitřním trhu zní takto: 

 

Článek 114 

(bývalý článek 95 Smlouvy o ES) 

 

1.  Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených 

v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem 

přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů 

členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.  

 

[...] 

 

3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, 

bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet 

z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji 

založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých pravomocí usilují o tento 

cíl též Evropský parlament a Rada. 

 

4. Pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, Rada nebo 

Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si vlastní 

vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 36 nebo 

vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí, 

oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání. 

 

5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Evropský 

parlament a Rada, Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za 

nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky 

k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního 

problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí harmonizačních 

opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich 

zavedení. 

 

6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné 

vnitrostátní právní předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda 

neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování 

obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu. 

 

Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené 

v odstavcích 4 a 5 za schválené. 
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Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, 

může Komise oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto 

odstavci může být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců. 

 

7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést 

vnitrostátní předpisy, které se odchylují od harmonizačního opatření, 

přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto 

opatření. 

 

 

Čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU o veřejném zdraví zní takto: 

 

Článek 168 

(bývalý článek 152 Smlouvy o ES) 

 

1.  Při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký 

stupeň ochrany lidského zdraví. 

 

[...] 

 

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 

písm. k) přispívají Evropský parlament a Rada řádným legislativním 

postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 

regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním následujících 

opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti: 

 

a) opatření ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro orgány 

a látky lidského původu, jakož i pro krev a krevní deriváty; tato opatření 

nebrání členským státům zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná 

opatření; 

 

b) opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý 

cíl ochranu veřejného zdraví; 

 

c) opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých 

přípravků a zdravotnických prostředků. 

 

[...] 

 

 

Čl. 192 odst. 1 SFEU o životním prostředí, který by měl být podle návrhu doplněn do 

právního základu, zní takto: 

 

Článek 192 

(bývalý článek 175 Smlouvy o ES) 

 

1.  Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci 

s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou 
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činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191.  

 

[...] 

 

 

Článek 191 SFEU zní takto:  

 

Článek 191 

(bývalý článek 174 Smlouvy o ES) 

 

1.  Politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování 

následujících cílů: 

 

— zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, 

 

— ochrana lidského zdraví, 

 

— uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, 

 

— podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních 

a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boj proti změně 

klimatu. 

 

[...] 

 

 

Článek 193 SFEU zní takto: 

 

Článek 193 

(bývalý článek 176 Smlouvy o ES) 

 

Ochranná opatření přijatá podle článku 192 nejsou překážkou tomu, aby 

každý členský stát zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato 

opatření musí být slučitelná se Smlouvami. Oznamují se Komisi. 

 

 

Článek 207 SFEU o společné obchodní politice, který byl součástí právního základu 

původního nařízení GFL, zní takto: 

 

Článek 207 

(bývalý článek 133 Smlouvy o ES) 

 

1. Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména 

pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod 

týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního 

vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, 

vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro 

případ dumpingu a subvencování. Společná obchodní politika je prováděna 

v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie. 
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2. Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem 

formou nařízení opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní 

politiky. 

 

[...] 

 

 

III - Judikatura týkající se právního základu 

 

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství 

zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu 

a mezi které patří zejména účel a obsah aktu“1. Volba nesprávného právního základu může 

být proto důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný. 

 

Zatímco volba právního základu by v zásadě neměla záviset na volbě dřívějších legislativních 

aktů, podle ustálené judikatury musí být právní základ pro opatření stanoven s ohledem na 

jeho vlastní účel a obsah, nikoli na právní základ použitý pro přijetí jiných opatření EU, která 

by mohla mít v některých případech podobné vlastnosti. Pokud je však legislativní akt 

navržen pouze jako doplněk nebo oprava jiného legislativního aktu, aniž by se změnila jeho 

původní ambice, zakládá unijní normotvůrce správně tento akt na právním základu prvního 

aktu. 2  

 

Pokud jde o mnohonásobný základ, je třeba určit, zda návrh buď: 

1. sleduje více účelů nebo má řadu složek a jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek 

je možno identifikovat jako hlavní nebo převažující, zatímco ostatní jsou pouze vedlejší, 

nebo  

2. sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž 

by jeden z cílů nebo jedna složka byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo nepřímými. 

 

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním 

základu, a sice na tom, který si vyžaduje hlavní nebo převažující účel nebo složka, a ve 

druhém případě bude muset být takový akt založen na všech různých tomu odpovídajících 

právních základech.3 

 

 

IV - Cíl a obsah návrhu nařízení 

 

Hlavním cílem návrhu je zvýšit transparentnost studií používaných při hodnocení rizika 

v potravinovém řetězci a řešit požadavky společnosti na transparentnější a nezávislejší proces 

hodnocení rizika a účinnější sdělování o riziku. Posílením správy Evropského úřadu pro 

bezpečnost potravin (EFSA) a zajištěním udržitelnějšího hodnocení rizika se má zaručit, aby 

úřad EFSA hrál i nadále zásadní roli v systému Unie v oblasti bezpečnosti potravin, přispíval 

                                                 
1 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Recueil 1439, bod 5; Věc C-440/05, 

Komise v. Rada [2007] Sb. rozh. I-9097 Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], Sb. rozh. I-7585. 
2 Viz rozsudek ze dne 21. června 2018, Polsko v. Parlament a Rada, C-5/16, EU:C:2018:483, body 49 a 69 

a citovaná judikatura. 
3 Viz výše uvedená věc C-411/06, body 46-47. 
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ke zlepšení zdraví a životních podmínek občanů Unie a napomáhal k inovativnímu 

a konkurenceschopnému zemědělsko-potravinářskému průmyslu Unie. 

 

Konkrétním cílem návrhu je zvýšit záruky spolehlivosti, objektivity a nezávislosti studií, které 

úřad EFSA používá při svém hodnocení rizika, zejména v souvislosti se žádostmi o povolení. 

Za tímto účelem návrh usiluje o zlepšení správy a posílení vědecké spolupráce členských 

států a jejich zapojení v úřadu EFSA, posílení schopnosti úřadu EFSA zachovat vysokou 

úroveň odborných znalostí v různých oblastech jeho činnosti, zejména jeho schopnost přilákat 

vynikající vědecké pracovníky, aby se stali členy jeho vědeckých komisí, a vypracovat 

ucelenou a účinnou strategii týkající se sdělování o riziku, do níž budou zapojeny Komise, 

členské státy a úřad EFSA v průběhu celého procesu analýzy rizika. 

 

Návrh obsahuje 40 bodů odůvodnění a 11 článků. Článek 1 obsahuje změny nařízení GFL 

zavedením 18 nových článků týkajících se sdělování o riziku, otázkách správy EFSA, 

rejstříku studií, konzultace se třetími stranami, kontrol, ověřovacích studií, důvěrnosti, 

ochrany osobních údajů a svěření pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se 

stanoví obecný plán sdělování o záležitostech souvisejících se zemědělsko-potravinovým 

řetězcem. Články 2-9 obsahují malé změny dalších osmi legislativních aktů, které se týkají 

především transparentnosti a důvěrnosti. Články 10 a 11 se zabývají přechodnými opatřeními 

a vstupem v platnost. 

 

Závěrečná zpráva, kterou přijal výbor ENVI, obsahuje 131 pozměňovacích návrhů, ale 

s výjimkou pozměňovacího návrhu, jehož cílem je změnit právní základ, zřejmě podstatně 

nemění cíl a obsah návrhu Komise. 

 

 

V – Určení vhodného právního základu 
 

Za prvé je třeba poznamenat, že nařízení GFL, které je nyní pozměňováno, bylo založeno na 

třech právních základech, které Komise předložila v tomto návrhu, a na článku 133 Smlouvy 

o ES o společné obchodní politice (nyní článek 207 SFEU). Komise nicméně do návrhu 

nezahrnula článek 207 SFEU, což se zdá být správné, neboť návrh nijak nesouvisí se 

společnou obchodní politikou.1 

 

Právní služba vypracovala tento užitečný přehled právních základů všech devíti legislativních 

aktů, na které se návrh vztahuje2: 

 

nařízení GFL  články 37, 95, 133 a čl. 152 odst. 4 písm. b) 

Smlouvy o ES  

směrnice 2001/18 článek 95 Smlouvy o ES 

nařízení č. 1829/2003 články 37, 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) 

Smlouvy o ES 

                                                 
1 Výbor ENVI však zavádí nový bod odůvodnění 4a, který se společné obchodní politiky nepřímo dotýká. „Unie 

musí při podpisu obchodních smluv zajistit, aby právní předpisy partnerských třetích zemí v oblasti potravin 

stanovovaly nejméně takovou bezpečnost potravin jako právní předpisy Unie, a zaručovaly tak bezpečnost 

spotřebitelů a předcházely nekalé soutěži s evropskými produkty.“ 
2 Viz stanovisko právní služby, SJ-0333/18, bod 15. 
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nařízení č. 1831/2003 článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy 

o ES 

nařízení č. 2065/2003 článek 95 Smlouvy o ES 

nařízení č. 1935/2004 článek 95 Smlouvy o ES 

nařízení č. 1331/2008 článek 95 Smlouvy o ES 

nařízení č. 1107/2009 čl. 37 odst. 2, článek 95 a čl. 152 odst. 4 

písm. b) Smlouvy o ES 

nařízení č. 2015/2283 článek 114 SFEU 

 

V první řadě by se dalo konstatovat, že všechny akty, které mají být změněny, vycházejí 

z jednoho z právních základů nebo z kombinace tří právních základů v návrhu Komise. 

Nařízení č. 1107/2009 je však specifické tím, že je částečně založeno na čl. 43 odst. 2 SFEU 

(bývalý článek 37 Smlouvy o ES), což je provozní odstavec, který odkazuje na řádný 

legislativní postup. 

 

Vzhledem k tomu, že podle výše uvedené judikatury, pokud je legislativní akt navržen pouze 

jako doplněk nebo oprava jiného legislativního aktu, aniž by se změnila původní ambice, 

zakládá unijní normotvůrce správně tento akt na právním základu prvního aktu; zdálo by se 

tudíž, že Komise správně zahrnula všechny tři relevantní články do právního základu, 

v neposlední řádě s ohledem na to, že cílem návrhu není měnit původní cíle pozměněných 

aktů, ale pouze posílit některé jejich omezené aspekty. 

 

V souladu s článkem 1 nařízení GFL o účelu a oblasti působnosti, stanoví návrh základ pro 

zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, pokud jde o potraviny, 

přičemž zajišťuje účinné fungování vnitřního trhu a stanoví jednotné zásady a povinnosti, 

prostředky k vytvoření silné vědecké základny, účinná organizační opatření a postupy, z nichž 

se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv.  

 

Stávající návrh nijak nemění tyto cíle nařízení GFL, jeho cílem je spíše posílit některé aspekty 

tohoto nařízení, zejména pokud jde o transparentnost hodnocení rizika a některé aspekty 

správy úřadu EFSA, což je orgán, který byl rovněž zřízen nařízením GFL. Změny ostatních 

osmi legislativních aktů se v první řadě týkají pouze aspektů transparentnosti a důvěrnosti, 

zatímco jejich původní cíle nejsou těmito změnami ovlivněny. Návrh Komise by z těchto 

důvodů mohl správně vycházet z právního základu původních aktů, tj. tří článků, které 

předložila Komise, jak je zřejmé z výše uvedené tabulky. 

 

Otázkou pak tedy je, zda musí být všechny tyto tři články zahrnuty do právního základu, nebo 

zda postačí pouze jeden, nebo dva z nich.  

 

Jak poukazuje právní služba, článek 114 SFEU (bývalý článek 95 Smlouvy o ES) je již 

právním základem pro všechny pozměněné akty kromě jednoho, ale vzhledem k tomu, že 

cílem návrhu je posílit procesní rámec a transparentnost povolovacích řízení, mohli bychom 

říci, že jeho hlavním účelem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu, a proto by v zásadě 

mohlo být dostatečné použití článku 114 SFEU jako právního základu.1  

 

V souladu s výše uvedenou judikaturou je proto třeba určit, zda tyto aspekty vnitřního trhu 

představují hlavní nebo převažující účel nebo složku, zatímco zemědělství a rybolov v článku 

                                                 
1 Tamtéž, bod 18. 
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43 SFEU a veřejné zdraví v čl. 168 odst. 4 SFEU jsou pouze vedlejší, nebo zda všechny tři 

účely nebo složky jsou plněny současně a jsou neoddělitelně spojeny, aniž by jeden z těchto 

účelů nebo jedna z těchto složek byly ve vztahu k ostatním druhořadými nebo nepřímými.  

 

Vzhledem k tomu, že nařízení GFL stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva 

a rovněž zřizuje EFSA jako subjekt Unie odpovědný za hodnocení rizika v oblastech 

týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv, lze přijetí společné organizace zemědělských trhů 

a společné zemědělské a rybářské politiky (čl. 43 odst. 2 SFEU) a opatření ve veterinární 

a rostlinolékařské oblasti, jejichž přímým cílem je ochrana veřejného zdraví (čl. 168 odst. 4 

písm. b) SFEU) stěží považovat za druhotné nebo nepřímé vzhledem k obecnému cíli 

vnitřního trhu, ale je třeba považovat jejich plnění za současné a neoddělitelně spjaté s tímto 

cílem.   

 

Čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 SFEU musí být proto v právním základu návrhu spojeny 

s článkem 114 SFEU. 

 

Na závěr nám zůstává otázka, zda by měl být čl. 192 odst. 1 SFEU doplněn k právnímu 

základu.  

 

Pozměňovací návrh přijatý ve výboru ENVI, jehož cílem je doplnit tento článek o životním 

prostředí k právnímu základu, byl odůvodněn takto: „Povolení pěstovat nebo uvádět do oběhu 

geneticky modifikované organismy, rostliny či zvířata, jakož i povolení účinných látek 

používaných v pesticidech má značné dopady na přirozené životní prostředí a lidské zdraví. 

Ochrana lidského zdraví je součástí politiky EU v oblasti životního prostředí“. 

 

Ačkoli ze Smlouvy jasně vyplývá, že politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá 

k plnění cíle ochrany lidského zdraví, ochrana životního prostředí jednoduše není primárním 

účelem a složkou návrhu. Jak je uvedeno výše, za účel a složku návrhu je třeba považovat 

spíše zemědělství/rybolov a aspekty veřejného zdraví související s povolovacím řízením na 

jednotném trhu. 

 

Kromě toho čl. 114 odst. 3 SFEU již vyžaduje, aby Parlament, Rada a Komise při přijímání 

opatření ke sbližování, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, týkajících se 

ochrany životního prostředí v rámci svých příslušných pravomocí vycházely z vysoké úrovně 

ochrany a přihlížely přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. 

 

Konečně, jak právní služba také upozorňuje, v každém případě existují různé právní režimy 

použitelné podle článků 114 a 192 SFEU, které se týkají možnosti členských států přijmout 

přísnější vnitrostátní opatření.1 Zatímco článek 193 SFEU objasňuje, že ochranná opatření 

přijatá podle článku 192 SFEU nebrání členskému státu zachovávat nebo zavádět přísnější 

ochranná opatření, článek 114 SFEU obsahuje složitý systém ověřování odchylných 

vnitrostátních opatření, který přiznává Komisi výsadní úlohu při zajišťování toho, aby tato 

vnitrostátní opatření nebyla prostředkem svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování 

obchodu mezi členskými státy, a že Komise musí určit, zda tato opatření představují překážku 

fungování vnitřního trhu, či nikoli. Tyto dva právní režimy jsou mezi sebou jednoznačně 

neslučitelné. 

 

                                                 
1 Viz stanovisko právní služby, SJ-0333/18, bod 24. 
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Čl. 192 odst. 1 SFEU proto nemůže být doplněn k právnímu základu návrhu.  

 

 

VI – Závěr a doporučení 

 

S ohledem na výše uvedenou analýzu jsou čl. 43 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. b) 

SFEU vhodným právním základem tohoto návrhu. 

 

Na své schůzi dne 6. prosince 2018 proto Výbor pro právní záležitosti rozhodl (10 pro, 0 

proti, 7 se zdrželo)1 doporučit, aby Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin nebral v úvahu čl. 192 odst. 1 SFEU jako dodatečný právní základ v následném 

postupu týkajícím se této záležitosti. 

 

 

 

S pozdravem 

Pavel Svoboda 

(Týká se všech jazykových znění.) 

                                                 
1 Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 

(místopředsedové), Axel Voss (zpravodaj), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau (za Marie-Christine Boutonnetovou podle 

čl. 00 odst. 2 jednacího řádu). 


