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Tento dokument představuje odpovědi Evropské komise na připomínky zvláštní zprávy Evropského 

účetního dvora v souladu s článkem 259 finančního nařízení a bude zveřejněn společně se zvláštní 

zprávou.

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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I. ODPOVĚDI KOMISE VE STRUČNOSTI 

a) Obecný úvod  

Systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů (EDES), zavedený v roce 
2016, má posílit ochranu finančních zájmů EU.  

Zaměřuje se na přímé i nepřímé řízení a od začátku svého fungování pomohl zlepšit uplatňování 
správních sankcí, zejména z hlediska nezávislosti hodnocení případů vyloučení, dodržování základních 
práv a transparentnosti ve vztahu k hospodářským subjektům.  

Systém vyžaduje intenzívní a plodnou spolupráci odpovědné schvalující osoby a výboru EDES. Na 
jedné straně, jakmile se odpovědná schvalující osoba dozví o vyloučení, má povinnost zahájit správní 
řízení. Důvodem je skutečnost, že zná smlouvy a granty, jež byly uzavřeny, má přehled o relevantních 
probíhajících řízeních a právo přijmout okamžitá smluvní opatření k ochraně finančních zájmů Unie. 
Na druhé straně systém umožňuje zakročit proti nespolehlivému hospodářskému subjektu i v případě, 
že nebylo vydáno vnitrostátní pravomocné rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, a to na 
základě doporučení ústředního interinstitucionálního výboru provádějícího předběžnou právní 
kvalifikaci skutečností a zjištění v dané věci. 

Výbor EDES, v jehož čele stojí stálý nezávislý předseda na vysoké úrovni, od začátku představuje silný 
harmonizační faktor – na rozdíl od vzájemně se lišících interpretací, které by hrozily v případě různých 
odpovědných schvalujících osob.  

Výbor EDES zatím vydal 57 doporučení1, mimo jiné i v případech velmi závažného pochybení, přičemž 
ve většině z nich vydala odpovědná schvalující osoba odpovídající rozhodnutí o vyloučení.  

Opodstatněnost postupů používaných v rámci EDES nedávno potvrdil Evropský soudní dvůr ve dvou 
případech2, v nichž se systému a jeho prvků plně zastal, včetně role odpovědné schvalující osoby a 
autority výboru.  

Na základě zkušeností získaných od vzniku systému pak Komise identifikovala určité nedostatky 
systému a začala podnikat kroky k jeho administrativnímu zjednodušení a informační kampaně, 
aby zvýšila jeho efektivitu. K některým zjednodušením nicméně budou nutné legislativní úpravy. 
Komise se proto rozhodla předložit návrh, který by měl být přijat v první polovině roku 2022 a měl by 
řešit i několik zásadních připomínek vznesených Evropským účetním dvorem (EÚD) a celý systém 
ještě více zdokonalit. 

Komise proto vítá zprávu EÚD, která její další kroky při zdokonalování systému (viz dále) podpoří.  

b) Stanovisko Komise ke klíčovým připomínkám a 

doporučením Evropského účetního dvora 

Evropský účetní dvůr souhlasí s tím, že EDES má širokou působnost a disponuje spolehlivými 
rozhodovacími postupy.  

                                                 
1 Celkem obdržel více než 100 podnětů.  

2 Věc T-672/19, Indico (EU:T:2022:64) a T-652/19, Elevolution (EU:T:2022:63). 
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Skutečnost, že útvary Komise zatím do systému zaevidovaly jen poměrně málo případů vyloučení, je 
nutné chápat v kontextu potřeby zajistit přiměřenou rovnováhu mezi ochranou finančních zájmů EU 
a zaručením práva na obhajobu a dalších práv zakotvených v Listině základních práv, a sice 
vyžadováním nezbytné míry podložených důkazů (zjištěných skutečností), ověřených v rámci 
uplatnění práva být vyslechnut. To je v souladu s principem spravedlivého řízení a právního státu, 
vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vyloučení může mít na subjekt, kterého týká, značný ekonomický a 
dokonce i sociální dopad. Kromě toho odpovědnost za předložení těchto případů výboru EDES nese 
odpovědná schvalující osoba, která provádí předběžné posouzení věci s řádným zohledněním 
konkrétních okolností (např. nutnosti zajistit kontinuitu služby, posouzení nápravných opatření, 
přiměřenosti a finančního dopadu).  

Komise si je vědoma, že odpovědným schvalujícím osobám je třeba i nadále poskytovat 
konsolidovaný přístup ke zdrojům údajů, aby mohly situace zakládající vyloučení snadněji odhalovat, 
a to se zohledněním všech právních a technických překážek. 

Komise také souhlasí, že EDES je třeba ještě zdokonalit, a zjištění EÚD zohlední, zejména pokud jde 
o rozšíření jeho působnosti.  

Své odpovědi na hlavní připomínky EÚD uvádíme v oddílech II a III. Doporučení č. 1, 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 
3, 4 a 5 a částečně č. 2/3 Komise přijímá.  

c) Relevantní nejnovější vývoj a další kroky 

Po skončení prvního funkčního období výboru EDES převzali od listopadu 2021 funkci 
předsedkyně paní Isabel Rofes a funkci místopředsedy pan Igor Ludborzs. Kromě toho byl jednací 
řád výboru3 upraven tak, aby umožňoval účast zástupce Úřadu evropského veřejného žalobce 
(EPPO) (coby pozorovatele) na jednáních výboru konaných na základě informací předložených 
úřadem EPPO.  

Co se týká rozšíření sdíleného řízení, podniká Komise kroky, aby tuto velkou část rozpočtu lépe 
ochránila a zároveň respektovala delegování úkolů spojených s plněním rozpočtu na členské státy 
podle čl. 63 odst. 1 finančního nařízení. Cílené a přiměřené rozšíření EDES na sdílené řízení se 
zohledněním rozdělení úkolů mezi Komisi a členské státy vyžaduje legislativní změny, které musí 
navrhnout Komise v rámci revize finančního nařízení v prvním pololetí roku 2022.  

 

                                                 
3 Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1220 ze dne 6. září 2018 o jednacím řádu výboru podle článku 143 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 226, 7.9.2018, s. 7) ve znění rozhodnutí 
Komise (EU) 2021/1081 ze dne 28. června 2021 (Úř. věst. L 234, 2.7.2021, s. 99). 
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II. ODPOVĚDI KOMISE NA HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY 
EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA  

1. Rozšíření působnosti EDES  

V zájmu zefektivnění systému EDES4Komise pracuje na konkrétním návrhu rozšíření působnosti EDES 

v rámci chystané revize finančního nařízení.   

Podle navrhovaných nových pravidel bude možné zacílit tři nové kategorie subjektů spadajících do 
jedné nebo více situací zakládajících vyloučení: i) skuteční majitelé, ii) přidružené subjekty a iii) fyzické 
osoby s kontrolní nebo řídicí pravomocí nebo pravomocí k zastupování. Zahrnutí těchto nových 
kategorií subjektů do působnosti EDES přispěje ke zlepšení celkové efektivity systému, neboť zabrání 
hospodářským subjektům, které přímo podléhají vyloučení, ve využívání „zplnomocněných zástupců“, 
jejichž prostřednictvím by se mohly dál ucházet o veřejné zakázky EU nebo jinak využívat prostředky 
EU. 

Dále budou doplněny tři nové důvody zakládající vyloučení a sankce odpovídajícího rozsahu: i) 
neposkytnutí součinnosti při vyšetřování, auditu nebo kontrole prováděných donucovacími orgány EU; 
ii) využití střetu zájmů; iii) podněcování k nenávisti a diskriminace.  

Účelem výše uvedených změn je celkově zlepšit efektivitu EDES. Díky rozšíření působnosti a 
základních pravidel by měl EDES pokrývat širší škálu situací zakládajících vyloučení a v rámci všech 
modelů řízení lépe chránit finanční zájmy Unie. 

2     Zlepšení účinnosti EDES 

V zájmu zlepšení účinnosti systému EDES5 Komise navrhuje do chystané revize finančního nařízení 
zahrnout také:  

– zrychlené řízení v případech, které je třeba zpracovat přednostně, aniž by bylo dotčeno právo 
být vyslechnut;  

– lepší podmínky k oznamování podání ve věci a rozhodnutí týkajících se sankcí nespolehlivým 
hospodářským subjektům, které úmyslně zamlčují, kde se nacházejí, aby se vyhnuly 
negativním důsledkům svého pochybení;  

– povinnost osoby nebo subjektu v situaci zakládající vyloučení doložit adekvátnost nápravných 
opatření, která přijala, a to prostřednictvím externího auditu nebo rozhodnutí odpovědného 
vnitrostátního nebo unijního orgánu. 

 
Výsledkem těchto zlepšení by mělo být rychlejší rozhodování o vyloučení a menší administrativní 
zátěž. 

                                                 
4 Viz oddíl „Přímé řízení“, body 21–29 zvláštní zprávy. 

5 Viz oddíl „Přímé řízení“, body 30-34 zvláštní zprávy. 
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3. Propagace systému EDES coby nástroje odpovědnosti 

V současnosti je prováděno několik kroků, jejichž cílem je propagovat používání systému EDES6. Mezi 
nimi je těsnější spolupráce s příslušnými útvary, jako je OLAF a – v poslední době – EPPO, a to v 
podobě zavádění pracovních metod a postupů, ale i pomoci odpovědným schvalujícím osobám s 
předkládáním případů výboru EDES. 

V tomto směru se upevnila spolupráce mezi GŘ pro rozpočet coby vlastníkem systému a úřadem 
OLAF, což dokládá pokračující spolupráce při výměnách, přípravě pokynů a ad hoc školeních, jejichž 
cílem je přiblížit zprávy OLAF potřebám řízení EDES. Podobný přístup byl zaujat i ke spolupráci s EPPO. 

Od spuštění EDES se také útvary Komise zaměřují na pořádání školení v orgánech, institucích a 
agenturách EU zaměřených na zlepšování a udržování informovanosti o postupech EDES.  

Byly vypracovány šablony, pokyny a postupy, které mají odpovědným schvalujícím osobám usnadnit 
práci se shromažďováním a předáváním relevantních informací o případech vyloučení.  

Komise rovněž zpřísnila institucionální dohled a monitoruje návazná opatření na doporučení úřadu 
OLAF a zpětné získávání prostředků7, což jsou důležité kroky k tomu, aby se vyloučení v EU iniciovalo 
častěji. 

V budoucnu se Komise bude snažit svou činnost v oblasti školení a podpory mj. orgánům členských 
států a prováděcím partnerům ještě více zintenzívnit8. 

4. Členské státy, vyloučení a nástroje pro vytěžování údajů

  

Co se týká rozšíření EDES do členských států9, podotýkáme, že v současnosti je EDES jediný systém 
vylučování fungující na úrovni EU. Ačkoliv členské státy mají povinnost zavést vlastní efektivní interní 
kontrolní systémy, jejichž úkolem je předcházet nesrovnalostem a podvodům, odhalovat je a 
napravovat, právo Unie neukládá členským státům, aby měly zavedený systém pro vylučování jako 
takový. 

Komise navrhne řešit potřebu lepší ochrany finančních zájmů Unie na úrovni EU cíleným a přiměřeným 
rozšířením systému EDES na sdílené řízení.  

                                                 
6 Viz oddíl „Přímé řízení“, body 36–64 zvláštní zprávy. 

7 S ohledem na termíny uvedené v nařízení o úřadu OLAF, pokud jde o návazná opatření členských států a 
orgánů EU na doporučení úřadu OLAF.  
 
8 Viz oddíl „Přímé řízení“, body 36–64 zvláštní zprávy. 

9 Viz oddíl „Přímé řízení“, body 36–64 zvláštní zprávy. 
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Daný návrh bude plně respektovat primární odpovědnost členských států za vyšetřování takových 
případů a udílení sankcí na vnitrostátní úrovni v rámci sdíleného řízení. Vyloučení na úrovni EU by však 
bylo možné a nutné v případech, kdy:  

– členský stát oznámil Komisi prostřednictvím systému pro řízení nesrovnalostí (IMS) situaci 
zakládající vyloučení z důvodu těch nejzávažnějších pochybení (podvod, korupce apod.), jejichž 
existence byla konstatována v pravomocném rozhodnutí nebo konečném správním rozhodnutí. 
Komise bude poté jednat na základě těchto informací.  

– Relevantní zprávy EU (tj. zpráva OLAF, audit Komise či zpráva EÚD) dokládají, že k závažným 
případům dochází, a je proto nutné rozpočet EU ochránit, dokud nebude vydáno pravomocné 
rozhodnutí nebo rozsudek, který by představoval základ pro rozhodnutí o vyloučení (pokud takové 
pravomocné rozhodnutí nebo rozsudek existuje, musí s ním výbor své doporučení okamžitě 
sladit). 

Členské státy navíc budou povinny nahlížet do databáze EDES a rozhodnutí o vyloučení v ní obsažená 
vymáhat. To znamená, že by neměly mít možnost přidělit prostředky v rámci sdíleného řízení osobě 
nebo subjektu evidovaným v systému EDES. Komise připomíná předchozí legislativní návrhy ve 
stejném duchu, jejichž cílem bylo uložit členským státům, aby při plnění rozpočtu EU ve sdíleném 
řízení zohledňovaly případy vyloučení v systému EDES.  

Komise vítá, že EÚD i Evropský parlament rozšíření systému EDES na sdílené řízení podporují. 

Komise pak konečně také připomíná, že předložila návrhy na zlepšení kvality a interoperability dat 
shromažďovaných členskými státy o příjemcích prostředků EU v případech, kdy se rozpočet provádí v 
rámci sdíleného řízení a Nástroje pro oživení a odolnost, včetně povinného používání jednotného 
nástroje pro vytěžování dat a hodnocení rizik. Dohodnutá legislativa nicméně počítá pouze s 
dobrovolným používáním jednotného nástroje pro vytěžování dat a hodnocení rizik. 

Komise spustila nástroj pro vytěžování dat a hodnocení rizik „Arachne“ a dále jej zdokonaluje. Jedná 
se v první řadě o databázi příjemců a projektů. Komise bude nástroj s pomocí nejnovějších technologií 
(včetně umělé inteligence) dál modernizovat a propagovat jeho nové funkce a jeho používání 
členskými státy10. 

V souvislosti s připravovanou cílenou revizí finančního nařízení se Komise bude snažit ještě více zlepšit 
ochranu rozpočtu EU a zvažuje navrhnout, aby se jednotný nástroj pro vytěžování dat a hodnocení 
rizik používal bez ohledu na způsob plnění rozpočtu EU.   

                                                 
10 Viz oddíl „Sdílené řízení“, body 73–81 a 82–87 zvláštní zprávy. 
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III. KOMISE ODPOVÍDÁ NA ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA  

1. Doporučení 1 – Zvětšit rozsah vyloučení 

Komise toto doporučení přijímá.  

Komise doporučuje rozšířit v rámci finančního nařízení působnost systému EDES. V souvislosti s tím 
by bylo možné zacílit tři nové kategorie subjektů: skutečné majitele, přidružené subjekty a fyzické 
osoby zapojené do daného pochybení. Možnost vyloučit je bude předmětem individuálního posouzení 
v souladu s doporučením Evropského parlamentu, aby se například rozlišilo mezi přímou a nepřímou 
účastí na situaci zakládající vyloučení, a tím zabránilo tomu, aby byly v systému EDES nespravedlivě 
evidovány subjekty, které neměly skutečný vliv na zapojení do situace zakládající vyloučení, a to v 
souladu se zásadou osobní odpovědnosti. 

2. Doporučení 2 – Posílit využívání systému včasného 

odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů 

Komise toto doporučení částečně přijímá.  

Co se týká konkrétních dílčích doporučení, Komise konstatuje následující: 

1. Doporučení 2/1 Komise přijímá.  
 
Komise vyvíjí interní systém správy případů, který bude schopen poskytnout přehled o tom, 
jakým způsobem jsou nebo byly řešeny probíhající nebo již uzavřené případy systému EDES. 
Při vývoji systému je brán řádný zřetel na zachování důvěrnosti a ochranu soukromí.  
 

2. Doporučení 2/2 Komise přijímá.  
 
Komise pod záštitou své řídící rady iniciovala institucionální dohled nad účinným fungováním 
systému EDES, především návaznými opatřeními na doporučení a zprávy OLAF o včasném 
odhalení nebo vyloučení a na doporučení výboru. Komise by měla zajistit institucionální 
dohled rovněž v souvislosti s probíhajícími vyšetřováními OLAF11 a EPPO – s řádným 
zohledněním požadavků na zachování důvěrnosti informací – a také se zjištěními z auditů, 
rozhodnutími ve věcech hospodářské soutěže a oznámeními prováděcích partnerů. Úloha 
odpovědné schvalující osoby a výboru EDES ve slaďování reakce na situace zakládající 
vyloučení musí zůstat nedotčena.  
 
Co se týká využívání zdrojů údajů k identifikaci případů vyloučení, prozkoumá Komise možnost 
dohledu nad kroky odpovědné schvalující osoby v okamžiku, kdy jsou informace o 
potenciálním případu vyloučení zaznamenány do dané databáze. Záznamy v systému IMS 
jsou zpřístupněny v okamžiku, kdy odpovědná schvalující osoba nalezne v systému shodu a 
vyžádá si další informace.  
 

                                                 
11 Zmíněná „probíhající vyšetřování OLAF“ je třeba chápat jako preventivní správní opatření k ochraně 

finančních zájmů Unie popsaná v čl. 7 odst. 6 nařízení 883/2013 (nařízení o úřadu OLAF).  
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3. Komise částečně přijímá doporučení 2/3.  

 
Komise se na čestná prohlášení plně nespoléhá. Kromě ověření takových prohlášení Komise 
zajišťuje určité ex-post záruky. Zejména vyžaduje, aby odpovědná schvalující osoba v každé 
fázi před podpisem zakázky zkontrolovala databázi EDES. Kontroly ex-post jsou zaručeny 
také díky varovným hláškám o zablokování vyloučených subjektů v centrálním finančním 
informačním systému (ABAC), které se zobrazí před provedením platby. Systém je varuje i v 
případě, že do systému EDES bylo zadáno včasné odhalení. Schvalující osoby tak mohou být 
v průběhu plnění zakázky informovány o skutečnostech týkajících se protistran EU, s nimiž 
jsou aktuálně ve smluvním vztahu.  
 
Komise nicméně posoudí možnost zřídit pro orgány členských států jednotné kontaktní místo, 
které by využívalo relevantní dostupná data ze systémů EDES a Arachne propojených se 
systémem Summa (aplikace, která v budoucnu nahradí ABAC), čímž by se díky propojení, 
křížovému vkládání dat a nástrojům a technikám umělé inteligence zajistila maximální 
ochrana rozpočtu EU. Viz také odpověď k doporučení 5. 
 

4. Doporučení 2/4 Komise přijímá.  
 
Sekretariát výboru vypracoval několik pokynů, aby spolupráci s úřadem OLAF a dalšími útvary 
v zájmu maximální efektivity procesů EDES usnadnil. K nim patří pokyny k používání zpráv 
úřadu OLAF12, pokyny ohledně vlivu vyloučení na aktuální právní závazky, institucionální 
pokyny k systému EDES a další. Komise také vypracuje další pokyny k používání systému 
EDES. 
 

5. Doporučení 2/5 Komise přijímá.  
 
Komise bude pokračovat v podpoře informovanosti o systému EDES, a to i v ostatních 
orgánech a institucích EU, v orgánech členských států a u prováděcích partnerů.  

3. Doporučení 3 – Zlepšit monitorování včasného 

odhalování a vylučování v rámci nepřímého řízení 

Komise toto doporučení přijímá.  

Nepřímé řízení je založeno na důvěře v pravidla partnerů a na uznání jejich správní autonomie, 
prohlášení řídícího subjektu a souvisejících výroků auditora, které partneři poskytli.  Pravidla a postupy 
partnerů prošly posouzením podle pilířů, aby se zajistilo, že např. pravidla partnera týkající se 
vyloučení uspokojivě zafungovala.  

V této souvislosti podnikne Komise další krok, jehož cílem je zajistit, aby její partneři splnili svou 
povinnost informovat Komisi, pokud se zjistí, že se protistrany nacházejí v situaci zakládající vyloučení. 
Tento krok spočívá v aktualizaci vzorových prohlášení řídícího subjektu, do nichž bude doplněn 
konkrétní odkaz na povinnost informovat Komisi o zjištěném podvodu a/nebo nesrovnalosti v souladu 
s čl. 142 odst. 2 písm. e) finančního nařízení. Dále by bylo možné zlepšit informovanost partnerů, kteří 
čerpají finanční prostředky v rámci nepřímého řízení, a připomenout jim jejich informační povinnost. 

                                                 
12 Pokyny k vypracovávání zpráv a ke sledování správních doporučení OLAF jsou již dokončeny a v platnosti od 

ledna 2022. 
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4. Doporučení 4 – Rozšířit včasné odhalování a vylučování na 

sdílené řízení 

Komise toto doporučení přijímá.  

V kontextu nadcházející revize finančního nařízení Komise navrhuje cílené a přiměřené rozšíření 
systému EDES na sdílené řízení a také povinnost členských států při přidělování prostředků EU nahlížet 
do databáze EDES a zohledňovat vyloučení v ní evidovaná. Cílené rozšíření systému EDES na sdílené 
řízení je dáno potřebou respektovat delegování úkolů spojených s plněním rozpočtu na členské státy 
podle čl. 63 odst. 1 finančního nařízení. 

5. Doporučení 5 – Lépe využívat stávající údaje a digitální 

nástroje 

Komise toto doporučení přijímá. 

Co se týká konkrétních dílčích doporučení, Komise konstatuje následující: 

1. Doporučení 5/1 Komise přijímá.   
 
Komise zmapuje zdroje vnitrostátních údajů a již zahájila ověřování koncepce identifikace 
dostupnosti údajů. Výsledek mapování bude však záviset na dostupnosti vnitrostátních údajů.  
 

2. Doporučení 5/2 Komise přijímá.  
 
V rámci revize finančního nařízení má Komise v úmyslu navrhnout využívání dostupných 
vnitrostátních údajů. Komise rozšíří právní základ pro využívání dalších relevantních 
vnitrostátních údajů obsažených v systému pro řízení nesrovnalostí, které členské státy 
oznámily, tak aby se tyto údaje využívaly k zahájení řízení výboru EDES a související 
rozhodnutí o vyloučení členské státy vymáhaly v rámci výdajů spadajících pod sdílené řízení. 
Tyto vnitrostátní zdroje jsou z hlediska ochrany rozpočtu EU nejdůležitější. Komise rovněž 
analyzuje propojitelnost systému EDES se systémy IMS a Arachne. Vzhledem k vnitrostátním 
předpisům, zejména o ochraně údajů, nemůže Komise údaje bez řádného řízení 
shromažďovat ani opětovně používat.  

3. Doporučení 5/3 Komise přijímá.  
 

Komise bude pokračovat ve vývoji integrovaného IT systému určeného k vytěžování dat a 
hodnocení rizik Arachne, který mají orgány členských států plnící rozpočet EU k dispozici. 
Změny systému budou zahrnovat nové prvky a funkce, například modul ex-ante, změny 
plynoucí ze SZP a nové indikátory rizika zohledňující údaje o skutečném vlastnictví. Komise 
se také zaměří na zlepšení jeho uživatelské vstřícnosti a interoperability (v rozsahu, v jakém 
členské státy zpřístupní své údaje) s dalšími zdroji údajů na úrovni EU i členských států 
relevantních pro plnění rozpočtu EU. V souvislosti s připravovanou cílenou revizí finančního 
nařízení se Komise bude snažit ještě více zlepšit ochranu rozpočtu EU a zvažuje navrhnout, 
aby se takový integrovaný systém IT určený k vytěžování dat a hodnocení rizik používal bez 
ohledu na způsob plnění rozpočtu EU. 

 
4. Doporučení 5/4 Komise přijímá.  
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Komise odpovídá za to, aby rozhodnutí EU o vyloučení byla dostupná v databázi EDES, a snaží 
se tento nástroj co nejvíce propagovat. Komise bude také na institucionální úrovni více 
propagovat používání integrovaného IT systému k vytěžování dat a hodnocení rizik Arachne.  
 

5. Doporučení 5/5 Komise přijímá.  

Viz odpověď k doporučení 5/3.  
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