
2. Má sa článok 2 písm. j) nariadenia vykladať v tom zmysle, 
že oprávnené dôvody, ktoré sú v ňom uvedené, sa obme
dzujú na faktory vzťahujúce sa na cestujúceho, alebo môže 
byť odmietnutie nástupu do lietadla oprávnené aj z iných 
dôvodov? Ak sa má nariadenie chápať tak, že nástup do 
lietadla možno zamietnuť aj z iných dôvodov ako z 
dôvodov súvisiacich s cestujúcim, má sa vykladať v tom 
zmysle, že odmietnutie nástupu do lietadla možno pova 
žovať za oprávnené aj v prípade reorganizácie letov zaprí 
činenej mimoriadnymi okolnosťami uvedenými v odôvod
neniach 14 a 15 nariadenia? 

3. Má sa nariadenie vykladať v tom zmysle, že prevádzkujúci 
letecký dopravca môže byť s výnimkou letu, ktorý bol 
zrušený pre mimoriadne okolnosti, zbavený svojej zodpo
vednosti podľa článku 5 ods. 3 nariadenia, aj pokiaľ ide o 
cestujúcich z neskorších letov, ak sa pokúšal negatívne 
následky mimoriadnej okolnosti — napríklad štrajku — 
ktorá sa dotkla jeho prevádzky, rozdeliť na väčší okruh 
cestujúcich než je skupina cestujúcich zo zrušeného letu 
tak, že neskoršie lety zreorganizoval spôsobom, aby sa 
cesta nijakého z cestujúcich neprimerane dlho neoneskorila? 
Inými slovami, môže sa letecký dopravca odvolávať na 
mimoriadne okolnosti aj voči cestujúcim neskoršieho letu, 
ktorých cestu predmetná udalosť priamo neovplyvnila? Je v 
tejto súvislosti veľký rozdiel, či sa postavenie cestujúceho a 
jeho právo na náhradu posudzuje podľa článku 4 o odmiet
nutí nástupu do lietadla alebo podľa článku 5 o zrušení 
letu? 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. 
februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému 
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v 
prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, 
s. 10). 

Žaloba podaná 25. januára 2011 — Európska 
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(Vec C-37/11) 

(2011/C 80/31) 

Jazyk konania: čeština 

Účastníci konania 

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Z. Malůšková a H. 
Tserepa-Lacombe, splnomocnené zástupkyne) 

Žalovaná: Česká republika 

Návrhy žalobkyne 

— určiť, že Česká republika si tým, že § 1 ods. 2 písm. q) 
vyhlášky č. 77/2003 Zb. stanovuje, že pod pojmom „nátier

kové maslo“ sa rozumie mliečny výrobok zo zakysanej 
smotany obohatenej sušeným mliekom alebo sušeným 
podmaslím, ktorý obsahuje najmenej 31 hmotnostných % 
mliečneho tuku a najmenej 42 hmotnostných % sušiny, a 
táto právna norma tak umožňuje uvádzanie takéhoto 
výrobku na trh pod obchodným názvom „nátierkové 
maslo“, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 
115 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ( 1 ) v spojení s bodom 1 
ods. 2 prvým a druhým pododsekom prílohy XV uvedeného 
nariadenia a časťou A bodmi 1 a 4 doplnku k prílohe XV 
rovnakého nariadenia, 

— zaviazať Českú republiku na náhradu trov konania. 

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia 

Článok 115 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v spojení s bodom 1 
ods. 2 prílohy XV a časťou A bodom 1 doplnku k prílohe XV 
tohto nariadenia stanovuje, že obchodné označenie maslo je 
vyhradené pre výrobky s obsahom mliečneho tuku najmenej 
80 % a s obsahom vody najviac 16 %. V Českej republike je 
podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ministerstva poľnohospodár
stva č. 77/2003 Zb. zo 6. marca 2003 na trh uvádzaný 
výrobok, ktorého obchodným označením je „nátierkové maslo“. 
Tento výrobok je tuhá, tvárna emulzia typu voda v oleji, ktorá 
sa získava najmä zo zakysanej smotany a obsahuje najmenej 31 
hmotnostných % mliečneho tuku a najmenej 42 % sušiny. Z 
dôvodu nižšieho obsahu mliečneho tuku ako je predpísaný 
obsah, nespĺňa výrobok „nátierkové maslo“ podmienky použí
vania obchodného označenia „maslo“, a tým dochádza k poru 
šeniu dotknutých právnych predpisov Európskej únie. 

Pre mliečne výrobky s obsahom mliečneho tuku, ktorý je nižší 
ako 39 %, je v zmysle bodu 1 ods. 2 prílohy XV v spojení s 
časťou A bodom 4 doplnku k prílohe XV nariadenia (ES) č. 
1234/2007 povinné označenie „mliečna nátierka X %“, pod 
ktorým výrobok „nátierkové maslo“ nie je uvádzaný na trh, 
čím dochádza k porušeniu predmetných právnych predpisov 
Európskej únie. 

Ako výnimka môžu byť na trh uvádzané výrobky obsahujúce 
obchodné označenie „maslo“, hoci nespĺňajú uvedené para
metre, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v bode 1 ods. 
2 treťom pododseku písm. a) prílohy XV nariadenia (ES) č. 
1234/2007. Takéto výrobky sú taxatívne uvedené na zozname 
výrobkov v prílohe 1 nariadenia Komisie (ES) č. 445/2007 ( 2 ). 
„Nátierkové maslo“ na daný zoznam nebolo zaradené, keďže 
nespĺňa podmienky stanovené bodom 1 ods. 2 tretím podod
sekom písm. a) prílohy XV nariadenia (ES) č. 1234/2007. Na 
„nátierkové maslo“ sa preto nemôže daná výnimka vzťahovať. 

( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, s. 1. 
( 2 ) Ú. v. EÚ L 106, s. 24.
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