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STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
D Á M A S A RUIZ-JARABA C O L O M E R A
p ř e d n e s e n é d n e 16. května 2006

I - Úvod

1. „Rien ne va plus". Soudní dvůr se již
nemůže déle vyhýbat hloubkovému pře
zkumu dopadu základních svobod stanove
ných Smlouvou o ES na odvětví hazardních
her.

2. Již potřetí je Soudní dvůr vyzván, aby se
k této oblasti vyjádřil v souvislosti s právními
předpisy platnými v Itálii. Poprvé tak učinil
na žádost Consiglio di Stato (státní rady)
rozsudkem ze dne 21. října 1999, Zenatti 2,
v němž prohlásil, že ustanovení Smlouvy
o ES o volném pohybu služeb nebrání
takovým právním předpisům, jako jsou
italské předpisy, které vyhrazují některým
orgánům právo řídit sázky na sportovní
události, za podmínky, že jsou tyto právní
předpisy odůvodněny na základě důvodů
sociální politiky, jejichž cílem je snížení
nepříznivých účinků uvedených činností,

1 — Původní jazyk: španělština.
2 — Věc C-67/98, Recueil, s. I-7289.
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a že omezení, která z nich plynou, budou
přiměřená dosažení těchto cílů.

3. Takto poskytnuté údaje však nerozptýlily
pochybnosti přetrvávající v právním režimu
t é t o z e m ě a vedly k d r u h é ž á d o s t i
o rozhodnutí o předběžné otázce, tentokrát
ze strany Tribunale di Ascoli Piceno, která se
vztahovala nejen k volnému pohybu služeb,
ale i k právu na usazování. Rozsudek ze dne
6. listopadu 2003, Gambelli a další 3, upřesnil
předchozí rozhodnutí, když prohlásil, že
,,[v]nitrostátní právní úprava, která - pod
pohrůžkou trestních sankcí - zakazuje výkon
činností sběru, přijímání, registrace
a předávání návrhů sázek, zejména na
sportovní události, bez koncese nebo povo
lení vydaného dotyčným členským státem, je
omezením svobody usazování a volného
pohybu služeb upravených v článku 43 ES,
respektive v článku 49 ES", přičemž před
kládajícímu soudu přísluší ověřit, zda je
taková právní úprava s ohledem na konkrétní
způsoby jejího použití odůvodněná a zda
omezení, která zavádí, jsou přiměřená jejím
cílům.

3 — Věc C-243/01, Recueil, s. I-13031.
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4. Předběžné otázky, které položily Tribu
nale di Larino a Tribunale di Teramo, dávají
Soudnímu dvoru příležitost k upřesnění jeho
stanoviska vzhledem k tomu, že Corte
suprema di cassazione (nejvyšší soud) měl
za to, že dotčený systém je slučitelný
s ustanoveními Společenství, a vzhledem
k okolnostem spojeným s udělováním kon
cesí k provozování sázek v Italské republice.

členskými státy". Tyto tři posledně jmeno
vané oblasti jsou upraveny v hlavě III třetí
části Smlouvy, jejíž kapitola 2 je věnována
„právu usazování" a kapitola 3 „službám".

1. Právo usazování
5. V těchto souvislostech mne obsah výše
uvedených rozsudků a stanovisek generál
ních advokátů opravňuje k tomu, abych
s výjimkou určitých přesných citací vynechal
některé podrobnosti a soustředil se na pro
zkoumání dosud nevyřešených problémů
nebo problémů, které se objevily později,
a poukázal na jejich charakteristiky.

II - Právní rámec

7. Obsah této zásady je uveden v člán
ku 43 ES:

„V rámci níže uvedených ustanovení jsou
zakázána omezení svobody usazování pro
státní příslušníky jednoho členského státu na
území státu druhého. Stejně tak jsou zaká
zána omezení při zřizování zastoupení,
poboček nebo dceřiných společností státními
příslušníky jednoho členského státu na
území druhého státu.

A - Právo Společenství

6. Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) ES zahrnují
činnosti Společenství, pokud jde o dosažení
cílů, které mu přísluší, „vnitřní trh, který se
vyznačuje odstraněním překážek volného
pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi

Svoboda u s a z o v á n í z a h r n u j e p ř í s t u p
k samostatně výdělečným činnostem
a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení
podniků, zejména společností ve smyslu
čl. 48 druhého pododstavce, za podmínek
stanovených pro vlastní příslušníky právem
I - 1895
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země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu
kapitálu jinak."

svou ústřední správu nebo hlavní provo
zovnu uvnitř Společenství, se pro účely této
kapitoly zachází stejně jako s fyzickými
osobami, které jsou státními příslušníky
členských států.

8. Článek 46 odst. 1 ES stanoví různé
výhrady:

„1. Ustanovení této kapitoly a opatření při
jatá na jejich základě nevylučují užití těch
ustanovení právních a správních předpisů,
které stanoví zvláštní režim pro cizí státní
příslušníky z důvodu veřejného pořádku,
veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.

Společnostmi se rozumějí společnosti zalo
žené podle občanského nebo obchodního
práva včetně družstev a jiné právnické osoby
veřejného nebo s o u k r o m é h o práva
s výjimkou neziskových organizací."

2. Volný pohyb služeb

[...]"

10. Obecná zásada je uvedena v čl. 49
prvním pododstavci ES:
9. Pro účel výkonu tohoto práva staví článek
48 ES právnické osoby na roven fyzickým:

„Se společnostmi založenými podle práva
některého členského státu, jež mají své sídlo,
I - 1896

„Podle následujících ustanovení jsou zaká
zána omezení volného pohybu služeb uvnitř
Společenství pro státní příslušníky členských
států, kteří podnikají v jiném státě Společen
ství, než se nachází příjemce služeb.

PLACANICA A DALŠÍ

[...]"

d) činnosti v oblasti svobodných povolání.

11. Pro doplnění je namístě uvést ustanovení
článku 50 ES:

Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týka
jící se práva usazování, může poskytovatel
služby za účelem jejího poskytnutí dočasně
provozovat svou činnost ve státě, kde je
služba poskytována, za stejných podmínek,
jaké tento stát ukládá svým vlastním státním
příslušníkům."

„Za služby se podle této smlouvy pokládají
výkony poskytované zpravidla za úplatu,
p o k u d nejsou upraveny u s t a n o v e n í m i
o volném pohybu zboží, kapitálu a osob.
12. Článek 55 odkazuje na některá ustano
vení, která upravují právo usazování:

Služby zahrnují zejména:

„Pro otázky upravené touto kapitolou se
použijí články 45 až 48."
a) činnosti průmyslové povahy;

b) činnosti obchodní povahy;

B - Italská právní

úprava

c) řemeslné činnosti;

13. Vnitrostátní právní úprava je z velké
části shodná s tou, která byla předmětem
I - 1897
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přezkumu ve věci Gambelli, je však namístě
ji připomenout a aktualizovat.

a) Koncese

15. Dohled nad hazardními hrami přísluší
státu, a to prostřednictvím Ministero
dell'Economia e delle Finanze (ministerstvo
hospodářství a financí), které využívá Ammi
nistrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
(autonomní správa státních monopolů; dále
jen „AAMS") 6.

1. Koncese a povolení k výkonu
činnosti

dotyčné
16. Existují však dvě výjimky z této výhradní
pravomoci státu, a to ve prospěch Comitato
olimpico nazionale italiano (italský národní
olympijský výbor, dále jen „CONI") a Unione
italiana per l'incremento delle razze equine
(národní unie pro zlepšení dostihových
závodů, dále jen „UNIRE") 7,jež jsou opráv
něny organizovat sázky 8 a svěřovat jejich
provozování třetím osobám v oblastech,
které podléhají jejich kontrole 9 .

14. Článek 88 Testo Unico delle Leggi di
Publica Sicurezza (jediné znění zákonů
v oblasti veřejné bezpečnosti; dále jen
„TULPS") 4, veznění čl. 37 odst. 4 Legge
financiaria (finanční zákon) pro rok 2001 5 ,
stanoví, že povolení k provozování sázek se
udílí výhradně koncesionářům a osobám
zmocněným ministerstvem nebo jinou enti
tou, jíž zákon vyhrazuje možnost organizovat
sázky. Jakákoli osoba, která si přeje vykoná
vat činnost v oblasti veřejných sázek, musí
tedy obdržet koncesi a povolení, jež TULPS
označuje jako „policejní".

4 — Schválený královským nařízením č. 773 ze dne 18. června 1931
(GURI č. 146 ze dne 26. června 1931).
5 — Zákon č. 388 ze dne 23. prosince 2000 (GURI č. 302 ze dne
29. prosince 2000, běžný doplněk č. 219). Text uvedený v bodu
7 rozsudku Gambelli neobsahuje změnu uvedenou v bodu 8,
jako by se jednalo o rozdílné ustanovení.
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17. Udělování koncesí těmito subjekty je
upraveno zvláštními pravidly, která se

6 — Článek 1 nařízení prezidenta republiky č. 33 ze dne 24. ledna
2002 (GURI č. 63 ze dne 15. března 2002) a článek 4 vládního
nařízení č. 138 ze dne 8. července 2002 (GURI č. 158 ze dne
8. července 2002) - změněného na zákon č. 178 ze dne
8. srpna 2002 (GURI č. 187 ze dne 10. srpna 2002).
7 — Rossi, G., „Il mercato unico europeo e il monopolio dei CONI
sui giuocchi e concorsi pronostici connessi alle manifestazioni
sportive", Rivista di diritto sportivo, 1992, s. 229 a nàsi.
8 — Článek 6 legislativního nařízení č. 496 ze dne 14. dubna 1948
(GURI č. 118 ze dne 22. května 1948).
9 — Článek 3 odst. 229 zákona č. 549 ze dne 28. prosince 1995
(GURI č. 302 ze dne 2. listopadu 1995), pokud jde o CONI,
a čl. 3 odst. 78 zákona č. 662 ze dne 23. prosince 1996 (GURI
č. 303 ze dne 28. prosince 1996), pokud jde o UNIRE.
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v průběhu času měnila. Zpočátku byl výběr
příjemců podmíněn transparentností vlast
nické struktury žadatelů; z tohoto důvodu
podléhaly kapitálové společnosti různým
omezením, neboť akcie, s nimiž je spojeno
hlasovací právo, musely být emitovány na
jméno fyzických osob, veřejných obchodních
společností nebo komanditních společností
a nemohly být převáděny prostým rubopi¬
sem 1 0,takže společnosti kótované na burze
nemohly v tomto odvětví vyvíjet činnost.

(článek 88 TULPS), které může být zrušeno
a které nemůže být vydáno osobě, jež byla
odsouzena k určitým trestům nebo za určité
t r e s t n é činy, zejména činy v r o z p o r u
s poctivostí a dobrými mravy nebo činy
v rozporu s právní úpravou hazardních her
(články 11 a 14 TULPS).

20. Po vydání povolení musí jeho držitel
kdykoli umožnit pořádkovým silám přístup
na místo, kde je vykonávána povolená
činnost (článek 16 TULPS).
18. V současnosti umožňuje čl. 22 odst. 11
Legge financiaria pro rok 2003 11 všem
právnickým osobám účast v nabídkových
řízeních, a to bez jakéhokoli omezení, pokud
jde o jejich formu.

2. Sankce

b) Policejní povolení

21. Zákon č.
o zásazích v
a o ochraně
soutěží (dále
lišuje několik

401 ze dne 13. prosince 1989
oblasti her a ilegálních sázek
řádného průběhu sportovních
1
jen zákon „č. 401/89") 2 ro
trestných činů.

19. Aby bylo možno působit v odvětví sázek,
je kromě koncese nutno obdržet povolení

10 — Článek 2 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 6 nařízení Ministerstva
financí č. 174 ze dne 2. června 1998 (GURI č. 129 ze dne
5. června 1998), pokud jde o CONI, a čl. 2 odst. 1 písm. a)
a čl. 2 odst. 8 nařízení prezidenta republiky č. 169 ze dne
8. dubna 1998 (GURI č. 125 ze dne 1. června 1998), pokud
jde o UNIRE.
11 — Zákon č. 289 ze dne 27. prosince 2002 (GURI č. 305 ze dne
31. prosince 2002, běžný doplněk č. 240).

22. Podle článku 4 bude potrestán trestem
odnětí svobody od šesti měsíců do tří let

12 — GURI č. 294 ze dne 18. prosince 1989.
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každý, kdo se protiprávně účastní organizo
vání loterií a sázek, jež jsou vyhrazeny státu
nebo koncesionářům, a každý, kdo se proti
právně účastní organizování sázek vztahují
cích se ke sportovním soutěžím řízeným
CONI nebo UNIRE; pokud jde o jiné sou
těže, je ukládán trest odnětí svobody od tří
měsíců do jednoho roku, jakož i pokuta
(odstavec 1). Rovněž propagace uvedených
her se trestá odnětím svobody do tří měsíců
a pokutou (odstavec 2); jednou z těchto dvou
posledně jmenovaných sankcí se pak trestá
pouhá účast v těchto činnostech (odsta
vec 3).

23. Odstavce 4a a 4b 1 3uvedeného článku 4
rozšiřují sankci na toho, kdo bez koncese
stanovené v článku 88 TULPS přijímá nebo
sbírá sázky všeho druhu, uzavírané v Itálii
nebo v zahraničí, a to prostřednictvím
telefonu nebo datovým přenosem, jakož
i na toho, kdo tyto činnosti jakkoli usnadňuje
(odstavec 4a) a na toho, kdo stejným
způsobem přijímá kupony loterie nebo
jiných sázek, aniž by měl k tomuto účelu
povolení (odstavec 4b).

13 — Doplněné v čl. 37 odst. 5 výše uvedeného zákona č. 388/00.
Bod 9 rozsudku Gambelli a další hovoří o „článku 4a"
a o „článku 4c", i když se ve skutečnosti jedná o dva odstavce
téhož článku 4.
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III - Skutečnosti předcházející řízení: roz
sudek Gambelli a odpověd'Corte suprema
di cassazione

24. Jak jsem již uvedl v úvodu tohoto
stanoviska, Soudní dvůr byl již dotázán na
přeshraniční rozměr hazardních her. K výše
uvedeným rozsudkům Gambelli a Zenatti je
namístě připojit rozsudky Schindler 14
a Läärä a další 15, ačkoliv se tyto rozsudky
s výjimkou prvně jmenovaného zaměřily na
volný pohyb služeb 16.

25. Předmětem věci bratří Schindlerových
byl úplný zákaz loterií ve Spojeném králov
ství; věc Läärä a další analyzovala finskou
právní úpravu týkající se automatů určených
k ziskovým hrám; a věc Zenatti se týkala
provozování sázek italskými agenturami na
účet společnosti usazené v jiném členském

14 — Rozsudek ze dne 24. března 1994 (C-275/92, Recueil,
s. I-1039).
15 — Rozsudek ze dne 21. září 1999 (C-124/97, Recueil, s. I-6067).
16 — Soudní dvůr přezkoumal rovněž jiné oblasti: v rozsudku ze
dne 11. září 2003, Anomar a další (C-6/01, Recueil, s. I-8621)
oblast automatů určených k hazardním hrám nebo ziskovým
hrám; a v rozsudku ze dne 13. listopadu 2003, Lindman
(C-42/02, Recueil, s. I-13519) oblast zdanění výher ve Finsku.
Připravuje se k rozhodnutí ve věci United Utilities (C-89/05),
v níž se House of Lords (Spojené království) dotazuje, zda „se
použije osvobození sázkové činnosti uvedené v čl. 13 B
písm. f) šesté směrnice Rady ze dne 17. května 1977
(směrnice 77/388/EHS), pokud osoba (dále jen ,zástupce),
poskytuje na účet jiné osoby (dále jen ,příkazce') služby [...]".
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státě. T e n t o posledně jmenovaný pří
pad vykazoval m n o h o podobných rysů
s případem, v němž byl vydán rozsudek
Gambelli, a v mnoha bodech se shoduje
s případem, jímž se nyní zabýváme, zejména
pokud jde o skutkový stav, jakož i o právní
rámec Společenství a vnitrostátní právní
rámec.

26. Je tedy namístě hledat důvody, které
vedly předkládající soudy k položení těchto
předběžných otázek, což vyžaduje vysvětlení
rozsudku Gambelli a uplatnění kritérií, která
vyvodil Corte suprema di cassazione.

A - Rozsudek

Gambelli

27. Piergiorgio Gambelli a dalších 137 osob
bylo v rámci trestního řízení stíháno za to, že
protiprávně organizovali
nepovolené
hazardní hry a bez povolení využívali místa,
na nichž byly provozovány sázky prostřed
nictvím britského bookmakera.

28. Tribunale di Ascoli Piceno se obrátil na
Soudní dvůr z důvodu svých pochyb ohledně

slučitelnosti italských sankčních ustanovení,
1
která měl použít, s články 43 ES a 49 ES 7.

29. Rozsudek Gambelli nejprve shrnul před
ložená vyjádření (body 25 až 43) a poté
zkoumal otázku položenou Soudnímu dvoru,
a to ze dvou hledisek, z hlediska práva
usazování (body 44 až 49) a z hlediska
volného pohybu služeb (body 50 až 58) 18.

30. Pokud jde o první hledisko, rozsudek se
zaměřil na postavení společnosti ze Spoje
ného království, která působila v Itálii pro
střednictvím italských agentur (bod 46)
vzhledem k tomu, že nemohla působit
přímo, neboť vnitrostátní ustanovení vylučo
vala udělování koncesí kapitálovým společ
nostem kótovaným na burze v jiných člen¬

17 — Vznesl tuto otázku: „Existuje neslučitelnost (včetně dopadu
na italský právní řád) mezi články 43 ES a nàsl, a články 49 ES
a násl., týkajícími se svobody usazování a volného pohybu
přeshraničních služeb, na straně jedné, a na straně druhé
takové vnitrostátní právní úpravy, jako jsou italské právní
předpisy uvedené v čl. 4 odst. 1 a násl, článku 4a a 4c zákona
č. 401/89 (ve znění naposled změněném čl. 37 odst. 5 zákona
č. 388 ze dne 23. prosince 2000), které pod pohrůžkou
trestních sankcí zakazují komukoli a na jakémkoli místě
výkon činností sběru, přijímání, registrace a předávání
návrhů sázek, zejména na sportovní události, bez koncese
nebo předběžného povolení předepsaných vnitrostátním
právem?"
18 — Generální advokát S. Alber má ve svém stanovisku za to, že
střediska pro přenos dat nepředstavují v rámci britského
podnikání instituce druhořadého významu, nýbrž jsou
poskytovateli služeb (bod 87), což ho přivedlo k uvedené
odpovědi týkající se volného pohybu služeb.
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ských státech - což byl případ této společ
nosti -, a to představovalo překážku práva
usazování (bod 48).

31. Pokud jde o druhé hledisko, rozsudek na
základě podrobné analýzy upřesnil, že italská
ustanovení omezují volný pohyb služeb ve
třech bodech: a) v případě britské entity,
která přijímala návrhy sázek pocházejících
z Itálie, což představuje činnost, která je ve
smyslu článku 50 ES (bod 52) považována za
„službu", ačkoli byly tyto sázky zasílány
prostřednictvím internetu (body 53 a 54);
b) v případě italských občanů, kteří pro
vozovali sázky a byli za to trestně stíháni
(body 55 až 57); a c) v případě zprostředko
vatelů, kteří byli rovněž trestáni (bod 58).

32. V důsledku toho rozsudek prohlásil, že
článek 4 zákona č. 401/89 je v rozporu se
svobodou usazování a volného pohybu slu
žeb (bod 59) a že je nezbytné ověřit, zda
mohou být taková omezení přijata v rámci
některé z odchylek stanovených v článcích
45 ES a 46 ES nebo z naléhavých důvodů
obecného zájmu (bod 60).

33. Žádná z těchto dvou výjimek se nevzta
huje na snížení daňových příjmů (bod 61) ani
I - 1902

na financování sociálních činností prostřed
nictvím poplatku z výnosu, který musí
„představovat dodatečný zisk" (bod 62).

34. Omezení musí odpovídat podmínkám
vyplývajícím z judikatury (bod 64). Po
vyjmenování těchto podmínek (bod 65)
ponechal rozsudek Gambelli na předkládají
cím soudu, aby posoudil, zda ve sporném
případě byly tyto podmínky splněny 19,
a poskytl mu k tomuto účelu některá měřítka
(bod 66), přičemž požadoval, aby překážky:

—

byly založeny na naléhavých důvodech
obecného zájmu, jako je „ochrana spo
třebitelů", „předcházení podvodům",
odrazování od „nadměrných výdajů za
hru" nebo předcházení „narušením spo
lečenského pořádku", s výhradou, že
přijatá opatření přispějí ke „koherent
nímu a systematickému omezení sázko
vých činností" (bod 67), takže sleduje-li

19 — Podobnými slovy i bod 37 rozsudku Zenatti ponechal na
předkládajícím soudu, aby ověřil, zda jsou vnitrostátní právní
předpisy oprávněné a zda uložená omezení nejsou nepřimě
řená. Generální advokát S. Alber ve svém stanovisku k věci
Gambelli a další potvrdil, že až dosud příslušel tento přezkum
vnitrostátním soudům, zdůraznil však, že „se zdá, že jim
[tento přezkum] zjevně působil jisté obtíže" (bod 116).
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stát v oblasti sázkových her silně expan
zivní politiku s cílem dosáhnout hospo
dářských výhod, n e n í o p r á v n ě n
„dovolávat se, jakožto důvodu veřejného
pořádku, nezbytnosti snížení příležitostí
2
ke hře" (body 68 a 69) 0;

—

byly používány stejným způsobem a na
základě kritérií totožných pro všechny
subjekty Společenství (bod 70), přičemž
by zásada zákazu diskriminace nebyla
dodržována, pokud by je italské subjekty
mohly snáze splnit (bod 71);

—

nepřekračovaly rámec toho, co je
nezbytné pro dosažení sledovaného cíle.
Tato přiměřenost musí být dodržována,
jak pokud jde o sankce ukládané oso
bám, které provozovaly sázky (bod 72),
a zprostředkovatelům, kteří usnadňovali
poskytování služeb bookmakera usaze
ného v jiném členském státě (bod 73),
tak i pokud jde o možnosti, aby
i kapitálové společnosti kótované na
regulovaných trzích v jiných členských
státech mohly získat
koncese
k provozování her (bod 74).

20 — Je namístě poznamenat, že i když tento rozsudek pověřil
vnitrostátní soud, aby posoudil, zda byla ve věci v původním
řízení splněna kritéria vyvozená judikaturou, samotný Soudní
dvůr si v tomto bodu ponechal svobodu vyjádření svého
názoru.

B - Odpověď Corte suprema di cassazione

35. Několik měsíců po vydání rozsudku
Gambelli měl Corte suprema di cassazione
příležitost uplatnit jeho zásady v rámci
žaloby Pubblico ministero (státní zástupce)
proti usnesení Tribunale di Prato ze dne
15. července 2003, které v trestním řízení
proti p. Gesualdimu a dalším ve věci
trestného činu stanoveného v čl. 4 odst. 4a
zákona č. 401/89 zrušilo zajištění středisek,
jež obvinění provozovali, z důvodu, že výše
uvedené ustanovení bylo v rozporu s právem
Společenství 21.

36. Vysoký italský soud se stále domníval, že
vnitrostátní ustanovení jsou slučitelná
22
s pravidly Společenství . Na základě roz
sudku Gambelli byla žaloba postoupena
Sezioni unite penali (plénum trestních
senátů), a to na žádost třetího senátu, jemuž

21 — Jak vyplývá z rozsudku Corte suprema di cassazione,
Tribunale di Prato se vyjádřil v tomto smyslu, protože
vnitrostátní právní předpisy nebyly odůvodněné: jednak
neposkytovaly žádnou záruku ochrany veřejného pořádku,
neboť namísto snižování příležitostí ke hře zvyšovaly počet
sázek a počet osob oprávněných k provozování této činnosti,
a jednak nesměřovaly ani k posílení veřejné bezpečnosti,
neboť postrádaly prostředky k zamezení vstupu kriminálních
živlů. Podle názoru Tribunale di Prato jsou tato omezení
svobod Společenství určena pouze finančním zájmem.
22 — Rozsudky Sezioni III č. 124 ze dne 27. března 2000, Foglia,
rv. 216223; č. 7764 ze dne 4. července 2000, Vicentini,
rv. 216986; a č. 36206 ze dne 6. října 2001, Publiese, rv.
220112.
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byla žaloba přidělena; ve věci byl dne
26. dubna 2004 vydán rozsudek č. 111/04
2
(dále jen „rozsudek Gesualdi") 3.

37. Rozsudek Gesualdi se nevzdálil úvahám
obsaženým v rozsudku Gambelli a další,
které se staly součástí jednotné judikatury
(bod 11.1), přinesl však dvě inovace: inovaci
týkající se svobody usazování a volného
pohybu služeb v oblasti hazardních her;
a inovaci, která výslovně považuje článek 4
zákona č. 401/89 za omezení těchto svobod
(bod 11.2.3).

38. Dále, vycházíme-li z data, od nějž italský
zákonodárce začal na dlouhá léta sledovat
v tomto odvětví expanzivní politiku, aby
dosáhl zvýšení státních příjmů, rozsudek
ověřil, že t o t o j e d n á n í je v souladu
s důvody veřejného pořádku a bezpečnosti,
které odůvodňují porušení svobod Společen
ství, vzhledem k tomu, že účelem ustanovení
týkajících se her není omezení nabídky
a poptávky, nýbrž jejich usměrnění do
kontrolovatelných kruhů, aby bylo zabrá
něno trestným činům (bod 11.2.3).

39. V těchto souvislostech použil uvedený
soud argument, podle nějž již britský book

23 — Tento rozsudek je součástí přílohy 6 vyjádření M. Placanici
a je možno jej konzultovat na http://www.ictlex.net/index.
php/2004/04/26/cass-su-sent-11104/.
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maker podléhal dohledu členského státu, a to
z toho důvodu, že povolení udělené touto
zemí má územní konotaci a že použití
režimu koncesí na sázky nebylo na úrovni
Společenství zpochybněno (bod 11.2.4).

40. Rovněž poukázal na to, že italský systém
spočívá na dvou pilířích: koncesi a povolení.
Důvody obecného zájmu, jimiž jsou odůvod
něna omezení udělování koncesí, jsou ale
spoň zčásti zjevné. V případě povolení
vyplývají však tyto důvody ze spojení různých
subjektivních prvků zaměřených na preven
tivní kontrolu a na nepřetržitý dohled, jehož
cílem je boj proti takové kriminální činnosti,
jako jsou podvody, legalizace výnosů
z trestné činnosti nebo lichva (bod 11.2.5).

41. Aby mohl rozsudek Gesualdi posoudit,
zda j s o u d o t y č n é p ř e k á ž k y v h o d n é
a přiměřené, odlišil od sebe podmínky
výkonu a trestní sankce a připomněl, že
soudům
nepřísluší
rozhodovat
o opodstatněnosti nebo o závažnosti trest
ních sankcí (bod 12).
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42. Rovněž popřel diskriminační povahu
vnitrostátních ustanovení, a to z důvodu, že
ta ustanovení, která zaručují transparentnost
vlastnické struktury koncesionářů, postihují
jak Italy, tak cizince. Krom toho jsou od
1. ledna 2004 všechny kapitálové společnosti
oprávněny účastnit se nabídkových řízení,
neboť překážky existující v této oblasti již
byly zrušeny (bod 13).

43. Nakonec popřel relevanci argumentu
týkajícího se vzájemného uznávání diplomů,
osvědčení a jiných dokladů o dosažené
kvalifikaci, stanoveného v článku 47 ES
(bod 14).

44. S ohledem na tyto skutečnosti uvedený
soud prohlásil, že článek 4 zákona č. 401/89,
a zejména odstavec 4a tohoto ustanovení ve
spojení s článkem 88 TULPS, je slučitelný se
zásadami svobody usazování a volného
pohybu služeb zakotvenými právem Spole
čenství (bod 15) 24.

24 — Consiglio di Stato se vyjádřil ve stejném smyslu ve svých
rozhodnutích ze dne 1. března 2005 (N. 5203/2005, odvolání
NRG. 4587 z roku 2004) a ze dne 14. června 2005
(N. 5898/2005, odvolání NRG. 2715 z roku 1998).

IV - S k u t k o v é
v původním řízení

okolnosti

sporů

45. Podobnost skutkových základů věcí
Zenatti a Gambelli se skutkovým základem
původních řízení v rámci těchto předběžných
otázek usnadňuje popis skutkového rámce,
který tak může být zestručněn na několik
souhrnných údajů.

46. „Střediska pro přenos dat" působí na
místech přístupných veřejnosti a nabízejí
různé prostředky přenosu dat umožňujících
přístup k serverům provozovatelů sázek,
usazeným v jiných členských státech.
V těchto zařízeních zájemci hrají své hry,
obdrží jejich potvrzení, platí své sázky
a případně obdrží výhry.

47. Tyto podniky jsou provozovány nezávi
slými subjekty, které se omezují pouze na
přijímání návrhů sázek, přičemž působí jako
zprostředkovatelé mezi jednotlivci
a bookmakery, s nimiž jsou spojeni na
základě smlouvy 25.

25 — Podle Tribunale di Teramo obviněný „přijímal ve své
kanceláři seznamy sportovních událostí a jejich hodnocení,
které zasílala anglická provozovatelská společnost,
a zveřejňoval je, poté přijímal sázky podávané jednotlivci
a předával [výše uvedené] společnosti údaje týkající se sázek".
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48. M. Placanica, Ch. Palazzese a A. Sorri
chio provozují kanceláře tohoto druhu na
účet společnosti Stanley International Bet
ting Ltd. se sídlem v Liverpoolu; tato
společnost má povolení k výkonu dotyčné
č i n n o s t i ve S p o j e n é m
království
26
a v zahraničí, vydané orgány tohoto města ,
nemá však povolení k výkonu této činnosti
v Itálii, které by jí umožnilo pracovat v této
zemi po dobu šesti let, s možností obnovení
na další období šesti let; pokoušela se toto
povolení získat v rámci nabídkového řízení
uskutečněného v této zemi v roce 1999, byla
z něj však vyloučena, neboť se jedná
o kapitálovou společnost kótovanou na
burze.

49. P u b b l i c o m i n i s t e r o zahájil p r o t i
M. Placanicovi trestní řízení u Tribunale di
Larino, v rámci něhož byl obviněn ze
spáchání trestného činu uvedeného v čl. 4
odst. 4a zákona č. 401/89, z důvodu, že
jakožto jediný správce společnosti Neo
Service Srl. sbíral na dálku sportovní a jiné
sázky na účet Stanley International Betting
Ltd, aniž by k tomu byl oprávněn.

50. Podobně tomu bylo i u Tribunale di
Teramo ve věci proti Ch. Palazzesemu
a A. Sorricchiovi, kteří rovněž provozovali

26 — Body 10 a 11 stanoviska generálního advokáta S. Albera
a body 12 a 14 rozsudku Gambelli a další podrobně popisují
charakteristiku výše uvedené společnosti a způsob její
činnosti na italském trhu.
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sázky na účet anglické společnosti, avšak
před započetím svých činností podali
u Questura (policejní prefektury) di Atri
žádost o povolení, aniž by obdrželi odpověď.

V - Předběžné otázky a řízení u Soudního
dvora

51. Tribunale di Larino přerušil řízení, neboť
měl pochybnosti o tom, zda je systém
koncesí odůvodněný pro účely usměrnění
hazardních her do kontrolovatelných kruhů.
Ve svém usnesení ze dne 8. července 2004,
kterým byl dán podnět k věci C-338/04,
podal Soudnímu dvoru tyto otázky:

„Je čl. 4 odst. 4a zákona č. 401/89 v souladu
se zásadami zakotvenými v článcích 43 [ES]
a násl. a v článku 49 [ES] týkajících se
svobody usazování a volného pohybu přeshraničních služeb, i ve světle rozdílů ve
výkladu vyplývajících z rozhodnutí Soudního
dvora Evropských společenství (zejména
z rozsudku Gambelli a další) ve srovnání
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k vyloučení některých (neitalských) sou
těžitelů z nabídkového řízení;

s rozhodnutím Corte suprema di cassazione,
sezioni unite č. 23271/04? Je v italském státě
zejména použitelný sankční režim uvedený
v obžalobě a uplatněný vůči Massimilianu
Placanicovi?"

2)

poté, co byla zjištěna neslučitelnost se
zásadami uvedenými v článcích 43 [ES]
a 49 ES, při změně tohoto právního
režimu tak, aby se nabídkových řízení
mohly v budoucnu účastnit i subjekty,
které z nich byly předtím vyloučeny;

3)

aniž by však byly zrušeny koncese
udělené v době platnosti předchozího
právního režimu, který, jak bylo řečeno,
porušoval zásady svobody usazování
a volného pohybu služeb, a aniž by bylo
uspořádáno nové nabídkové řízení na
základě nových pravidel, jež jsou
v souladu s uvedenými zásadami;

4)

a n a p r o t i t o m u však p o k r a č o v a t
v trestním stíhání jakékoli osoby, která
je ve spojení se subjekty, které, [byť]
mají povolení k provozování takové
činnosti v členském státě, z něhož
pocházejí, však nemohly získat koncesi
k provozování činnosti právě z důvodu
omezení stanovených předchozím reži
m e m udělování koncesí, jenž byl
následně zrušen?"

52. Tribunale di Teramo ve dvou usneseních
ze dne 23. července 2004, podobného
obsahu, kterými byl dán podnět k věcem
C-359/04 a C-360/04, rovněž přerušil řízení,
která u něj probíhala, a z hlediska podmínek
účasti v nabídkových řízeních na udělení
koncesí položil Soudnímu dvoru následující
otázku:

„Mohou být čl. 43 první pododstavec [ES]
a čl. 49 první pododstavec [ES] vykládány
tak, že členským státům umožňují dočasně
se odchýlit (po dobu šesti až dvanácti let) od
režimu svobody usazování a volného pohybu
služeb Evropské unie:

1)

při udělování některým osobám koncese
pro výkon činností poskytování určitých
služeb po dobu šesti až dvanácti let na
základě normativního režimu, který vedl
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53. Předseda Soudního dvora usnesením ze
dne 14. října 2004 nařídil spojení věcí
C-359/04 a C-360/04 a usnesením ze dne
27. l e d n a 2006 k n i m p ř i p o j i l věc
2
C-338/04 7.

54. Ve věci C-338/04 obdržel Soudní dvůr
ve lhůtě stanovené článkem 23 svého statutu
písemná vyjádření M. Placanici a belgické,
německé, španělské, francouzské, italské,
rakouské, portugalské a finské vlády, jakož
i Komise; ve věcech C-359/04 a C-360/04
písemná vyjádření Ch. Palazzeseho,
A. Sorricchia a španělské, italské, rakouské
a portugalské vlády, jakož i Komise.

55. Na jednání konaném dne 7. března
2006 přednesli zástupci M. Placanici,
Ch. Palazzeseho a A. Sorrichia, belgické,
španělské, francouzské, italské a portugalské
vlády a Komise svá ústní vyjádření.

56. Konečně je namístě uvést, že Soudnímu
dvoru byla rovněž předložena věc C-260/04,

27 — Další žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, předložené
rovněž italskými soudy, očekávají výsledek tohoto sporu (věci
D'Antonio a další, C-395/05; Di Maggio a Buccola, C-397/05,
a Damonte, C-466/05).
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jejímž základem je žaloba na nesplnění
povinnosti státem, podaná Komisí proti
Italské republice, v níž se diskutuje
o systému k o n c e s í k s l u ž b á m sběru
28
a přijímání sázek na dostihové soutěže .

VI - Přípustnost předběžných otázek

A - Smysl předběžných

otázek

57. Oba předkládající soudy vycházejí
z téhož východiska, a sice z trestního řízení
zahájeného proti činnosti zprostředkovatele
v oblasti sázek, vykonávané bez koncese
a bez povolení, a z téhož cíle, jímž jsou
námitky vznesené ohledně slučitelnosti vni
trostátních ustanovení se svobodou usazo
vání a volného pohybu služeb, ubírají se však
odlišnými cestami.

58. T r i b u n a l e di L a r i n o n e s o u h l a s í
s použitím judikatury Gambelli ze strany
Corte suprema di cassazione, neboť zřejmě

28 — Úř. vest. 2004, C 217, s. 14.
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není přesvědčen o tom, že účelem vnitro
státní právní úpravy je kontrola veřejného
pořádku, ani o tom, že tato právní úprava
zabraňuje diskriminaci subjektů z jiných
členských států.

59. Tribunale di Teramo zdůrazňuje okol
nosti, za jakých bookmaker, na jehož účet
pracovali obvinění, nemohl obdržet opráv
nění před ukončením platnosti povolení
udělených v roce 1999. Pokud tato časová
mezera zahrnuje „dočasnou odchylku" od
základních svobod v rámci Společenství, pak
pochybuje o její právní platnosti.

60. Tato upřesnění usnadňují přezkum pře
kážek, které se objevily v souvislosti
s hledisky nesouvisejícími s meritem žádostí
o rozhodnutí o předběžné otázce.

B - Prezentace
žádostí
o předběžné otázce

o

něnci portugalské a finské vlády mají za to, že
neobsahuje poznatky dostatečné k tomu, aby
bylo možné dát odpověď; podle zástupců
německé, španělské, francouzské a italské
vlády je účelem předběžné otázky výklad
vnitrostátního práva, nikoli práva Společen
ství; rakouský mluvčí má za to, že tato otázka
je totožná s tou, v rámci níž byl vydán
rozsudek Gambelli, a navrhuje, aby Soudní
dvůr vydal usnesení na základě čl. 104 odst. 3
svého jednacího řádu; tento návrh podpůrně
uvedly i německá, italská a finská vláda.

62. Ve věcech C-359/04 a C-360/04 opakují
španělská a italská vláda argument ve pro
spěch nepřípustnosti, který byl formulován
v jiné věci; italská vláda navrhuje případně
použít výše uvedenou cestu prostřednictvím
usnesení podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu.

rozhodnutí

61. Vlády, které předložily vyjádření ve věci
C-338/04, se s výjimkou belgické vlády
domnívají, že předběžná otázka je nepří
pustná, avšak z odlišných důvodů. Zmoc

63. Za těchto podmínek je namístě přezkou
mat, zda má Soudní dvůr tyto žádosti
o rozhodnutí o předběžné otázce přijmout.
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C - Uplatněné důvody

nepřípustnosti

1. Formální úprava předkládacího usnesení

k tomu, že zvolil cestu spolupráce v rámci
řízení o předběžné otázce, a uvést alespoň
minimální množství údajů týkajících se
výběru ustanovení Společenství, o jejichž
výklad žádá, a souvislosti mezi nimi
31
a vnitrostátními právními předpisy .

64. Soudní dvůr mnohokrát zopakoval, že
může odmítnout rozhodnutí o předběžné
otázce pouze tehdy, pokud žádaný výklad
nebo posouzení platnosti práva Společenství
nemají žádný vztah k realitě nebo předmětu
sporu v původním řízení, jestliže se jedná
o hypotetický problém nebo také pokud
Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo
právními poznatky nezbytnými pro užiteč
nou odpověď 29.

66. Účelem těchto podmínek je umožnit,
aby Soudní dvůr mohl dospět k užitečné
odpovědi 3 2 , a umožnit vládám členských
států a zúčastněným osobám, aby v souladu
s článkem 23 statutu Soudního dvora před
ložily svá vyjádření 33.

65. Je namístě připomenout, že aby byla
umožněna účinná analýza, vnitrostátní soud
musí vymezit skutkový a právní rámec svých
otázek nebo alespoň vysvětlit skutkové před
poklady, na kterých jsou tyto otázky zalo
ženy 30, jakož i uvést důvody, které jej vedly

67. V projednávané věci předkládací usne
sení splňují právně dostačujícím způsobem
výše uvedené podmínky, neboť obsahují jak
skutkovou, tak právní analýzu základu
otázky. Je sice pravda, že neobsahují přepis
italských ustanovení, na něž je odkazováno,
tento nedostatek lze však jednoduše napravit
použitím rozsudku Gambelli. Krom toho

29 — Rozsudky ze dne 15. prosince 1995, Bosman (C-415/93,
Recueil, s. I-4921, body 59 až 61); ze dne 5. června 1997,
Celestini (C-105/94, Recueil, s. I-2971, bod 22); ze dne 7. září
1999, Beck a Bergdorf (C-355/97, Recueil, s. I-4977, bod 22);
ze dne 13. července 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Recueil,
s. I-6049, bod 20); ze dne 19. února 2002, Arduino (C-35/99,
Recueil, s. I-1529, body 24 a 25); ze dne 22. května 2003,
Korhonen a další (C-18/01, Recueil, s. I-5321, body 19 a 20);
ze dne 9. září 2003, Milk Marque a National Farmers' Union
(C-137/00, Recueil, s. I-7975, bod 37); ze dne 25. března
2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi a další (spojené věci
C-480/00 až C-482/00, C-484/00, C-489/00 až C-491/00
a C-497/00 až C-499/00, Recueil, s. I-2943, bod 72); nebo ze
dne 10. listopadu 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieu
federatie (C-316/04, Sb. rozh. s. I-9759, body 29 a 30).
30 — Usnesení ze dne 8. října 2002, Viacom (C-190/02, Recueil,
s. I-8287, bod 15); a rozsudky ze dne 17. února 2005, Viacom
Outdoor (C-134/03, Sb. rozh. s. I-1167, bod 22); ze dne
12. dubna 2005, Keller (C-145/03, Sb. rozh. s. I-2529, bod 29);
a ze dne 6. prosince 2005, ABNA a další (spojené věci
C-453/03, C-11/04, C-12/04 a C-194/04, Sb. rozh. s. I-10423,
bod 45).
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31 — Výše uvedené usnesení Viacom (bod 16); rozsudky ze dne
16. prosince 1981, Foglia (244/80, Recueil, s. 3045, bod 17); ze
dne 12. června 1986, Bertini a další (spojené věci 98/85,
162/85 a 258/85, Recueil, s. 1885, bod 6); ze dne 17. května
1994, Corsica Ferries (C-18/93, Recueil, s. I-1783, bod 14); ze
dne 8. června 2000, Carra a další (C-258/98, Recueil,
s. I-4217, bod 19); a ze dne 21. ledna 2003, Bacardi-Martini
a Cellier des Dauphins (C-318/00, Recueil, s. I-905, bod 43).
32 — Rozsudek ze dne 26. ledna 1993, Telemarsicabruzzo a další
(spojené věci C-320/90 až C-322/90, Recueil, s. I-393, bod 6).
33 — Rozsudky ze dne 30. dubna 1998, Testa a Modesti (spojené
věci C-128/97 a C-137/97, Recueil, s. I-2181, bod 6); ze dne
2. března 1999, Colonia Versicherung a další (C-422/98,
Recueil, s. I-1279, bod 5); ze dne 11. května 1999, Anssens
(C-325/98, Recueil, s. I-2969, bod 8); ze dne 28. června 2000,
Laguillaumie (C-116/00, Recueil, s. I-4979, bod 15); a výše
uvedený Viacom (bod 14); jakož i rozsudky ze dne 21. září
1999, Albany (C-67/96, Recueil, s. I-5751, bod 40); ze dne
11. září 2003, Altair Chimica (C-207/01, Recueil, s. I-8875,
bod 25); a výše uvedený rozsudek Keller (bod 30).
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poukazují na základ problému, a to tak, že se
soustředí na rozpor mezi tímto rozsudkem
Soudního dvora a argumentací, kterou použil
Corte suprema di cassazione, a vyjadřují tím
míru relevance požadovaného výkladu pro
probíhající spor.

2. Použití vnitrostátních ustanovení

68. V rámci rozdělování funkcí mezi Soudní
dvůr a soudy členských států přísluší podle
ustálené judikatury posledně jmenovaným
soudům výklad a použití vnitrostátního
práva, přičemž musí posoudit jeho dosah
a jeho slučitelnost s právním řádem Spole
čenství 34, aniž je dotčen zvláštní případ, kdy
vnitrostátní zákonodárce za účelem regulace
čistě vnitrostátních záležitostí odkazuje na
ustanovení Společenství 35.

34 — Rozsudky ze dne 13. března 1986, Sinatra (296/84, Recueil,
s. 1047, bod 11); ze dne 21. ledna 1993, Deutsche Shell
(C-188/91, Recueil, s. I-363, bod 27); ze dne 7. prosince 1995,
Ayuntamiento de Ceuta (C-45/94, Recueil, s. I-4385, bod 26);
ze dne 26. září 1996, Allain (C-341/94, Recueil, s. I-4631,
bod 11); ze dne 24. října 1996, Dietz (C-435/93, Recueil,
s. I-5223, bod 39); ze dne 30. dubna 1998, Thibault
(C-136/95, Recueil, s. I-2011, bod 21); nebo ze dne 19. ledna
2006, Bouanich (C-265/04, Sb. rozh. s. I-923, bod 51).
35 — Rozsudky ze dne 26. září 1985, Thomasdünger (166/84,
Recueil, s. 3001); ze dne 8. listopadu 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Recueil, s. I-4003); ze dne 24. ledna 1991,
Tomatis a Fulchiron (C-384/89, Recueil, s. I-127); ze dne
28. března 1995, Kleinwort Benson (C-346/93, Recueil,
s. I-615); ze dne 17. července 1997, Leur-Bloem (C-28/95,
Recueil, s. I-4161); viz rovněž rozsudek ze dne 17. května
2005, Feron (C-170/03, Recueil, s. I-2299). Bartoloni, M.E.,
„La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il
diritto nazionale 'modellato' sulla normativa comunitaria", Il
diritto dell'Unione europea, ročník VI, č. 2—3, 2001, s. 311
až 349.

69. Nedomnívám se, že by předložené
otázky měly být prohlášeny za nepřípustné,
i když se zdá, že formulace předkládacího
usnesení Tribunale di Larino odpovídají
tvrzení, jež uplatňují výše uvedené státy.

70. Pouhá změna v pořadí použitých slov
totiž umožňuje upravit otázku z hlediska
rámce Společenství, takže již nepůjde
o přezkum skutečnosti, zda je čl. 4 odst. 4a
zákona č. 401/89 v souladu s články 43 ES
a 49 ES - což odpovídá doslovnému znění
usnesení - , nýbrž o přezkum významu
t ě c h t o ustanovení Smlouvy ve vztahu
k vnitrostátním předpisům a k základu
daného sporu, i když t e n t o problém,
o němž pojednáme níže, ve skutečnosti
vyplývá z rozporu mezi italským soudem
a Corte suprema di cassazione.

71. Tribunale di Teramo poukazuje na
změnu platného vnitrostátního systému
v oblasti udělování koncesí k provozování
sázek, jejímž cílem je umožnit všem kapitá
lovým společnostem účast v budoucích
nabídkových řízeních, jakmile bude ukon
čena platnost koncesí, které byly uděleny
v rámci řízení o udělení koncese, jichž se
nemohly účastnit. Zdá se, že tyto body
s o u v i s í se s v o b o d a m i
Společenství
a v rozsudku Gambelli o nich nebylo
pojednáno.
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72. Krom toho soudu Společenství přísluší
p o s k y t n o u t veškeré u ž i t e č n é údaje
o ustanoveních Společenství a usnadnit tím
3
jejich posouzení ve sporné věci 6.

omezujících práva obhajoby. Proto se tedy od
jeho použití upouští, existuje-li nějaká
výhrada ohledně splnění výše uvedených
podmínek.

3. Rozhodnutí o předběžné otázce prostřed
nictvím usnesení

75. V tomto stanovisku jsem poukázal na
některé shodné rysy s věcí Gambelli, ale
jejich konstatování nepostačuje k tomu, aby
odůvodnilo usnesení, jímž se ukončuje řízení
o předběžné otázce odkazem na předchozí
rozhodnutí. Předkládající soudy nepožadují
věc, kterou již znají, ale přejí si získat
upřesnění týkající se rozsudku Gambelli,
který, a na to nezapomínejme, souvisí
s rozsudkem Zenatti. Potíže, jimž čelí italské
soudy, by přetrvávaly, pokud by se Soudní
dvůr omezil na pouhé připomínání své
judikatury 38.

73. Článek 104 odst. 3 jednacího řádu
s ohledem na hospodárnost řízení umožňuje
Soudnímu dvoru rozhodnout usnesením
s odůvodněním, pokud se předběžná otázka
shoduje s otázkou, o níž již Soudní dvůr
rozhodl, nebo pokud lze odpověď na tuto
otázku jasně vyvodit z dosavadní judikatury,
nebo pokud o odpovědi na tuto otázku nelze
rozumně pochybovat.

74. Tento nástroj Soudní dvůr používá obe
zřetně 37, neboť s sebou nese použití řízení

D - Příslušnost Soudního

dvora

36 — Rozsudky ze dne 30. dubna 1998, Sodiprem a další (spojené
věci C-37/96 a C-38/96, Recueil, s. I-2039, bod 22); a ze dne
12. července 2001, Ordine degli Architetti a další (C-399/98,
Recueil, s. I-5409, bod 48).
37 — Příklady použití čl. 104 odst. 3 jednacího řádu lze nalézt
v usneseních ze dne 26. května 2005, Sozialhilfeverband
Rohrbach (C-297/03, Sb. rozh. s. I-4305) a ze dne 13. prosince
2005, Guerrero Pečino (C-177/05, Sb. rozh. s. I-10887), která
jsou postavena na skutečnosti, že odpověď jednoznačně
vyplývá z předchozích rozhodnutí; a v usneseních ze dne
14. července 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg
(C-52/04, Sb. rozh. s. I-7111) a ze dne 1. prosince 2005,
Ostermann (C-447/04, Sb. rozh. s. I-10407), jejichž základem
je neexistence rozumné pochybnosti. Další kritérium stano
vené v tomto ustanovení - totožnost otázek - se objevuje
zřídka; najdeme jej však v usnesení ze dne 7. července 1998,
Beton Express a další (spojené věci C-405/96 až C-408/96,
Recueil, s. I-4253).
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76. Podle mého názoru spočívá jádro pro
blému v otázce, zda má Soudní dvůr

38 — Šestá část vyjádření M. Placanici a Ch. Palazzeseho a druhá
část devátá kapitola vyjádření A. Sorricchia poukazují na
rozdíly ve výkladu mezi vnitrostátními soudy. V poznámce
pod čarou 27 jsem uvedl jiné obdobné žádosti o rozhodnutí
o předběžné otázce, rovněž předložené italskými soudy, které
očekávají výsledek této věci.
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pravomoc k vyřešení předběžných otázek,
jsou-li založeny na nesouhlasu nižších soudů
se způsobem, jímž Corte suprema di cassa
3
zione uplatnil kritéria rozsudku Gambelli 9.
Jinými slovy jde o určení, zda mezi pravo
moci Soudního dvora patří odstraňování
rozkolů mezi vnitrostátními soudy vzniklých
při výkladu ustanovení Společenství za úče¬
lem ověření jejich
slučitelnosti
s vnitrostátními předpisy, když Soudní dvůr
již stanovil pravidla pro vyřešení těchto
otázek.

77. Existuje několik argumentů pro zápo
rnou odpověď na t u t o otázku: zaprvé
v oblasti řízení o předběžných otázkách
přísluší výklad vnitrostátního ustanovení
soudu členské země, který má nejlepší
postavení k provedení tohoto přezkumu,
a to vždy s ohledem na probíhající řízení
a v souladu s výkladovými prvky poskytnu
tými Soudním dvorem.

78. V souladu s touto zásadou rozsudek
Gambelli výslovně vyzval italské soudy
k posouzení toho, zda právní ustanovení,
která používají, dodržují svobody Společen
ství 40.

39 — Tribunale di Teramo relativizoval tento rozpor, když, jak
jsem již poznamenal, uvedl nové aspekty. Na tento rozpor
poukazuje i právní nauka; Botella, A.S., „La responsabilité du
juge national", Revue trimestrielle de droit européen, č. 2,
2004, s. 307, uvádí případné rozdíly mezi různými právními
řády nebo mezi soudy v rámci téhož právního řádu, přičemž
uvádí francouzský příklad.
40 — Viz zejména body 66, 71, 73 a 75.

79. Zadruhé, dospějí-li soudy k odlišným
nebo protichůdným výsledkům, přísluší
jejich právnímu řádu, aby uplatnil nástroje
umožňující sjednocení t ě c h t o n á z o r ů .
V tomto smyslu rozhodnutí nejvyššího soudu
zavazuje soudy nižší, které nemají možnost
se per saltum obrátit na evropské soudy,
vzhledem k tomu, že Smlouva nestanoví
žádné přímé odvolání proti rozhodnutím
vnitrostátních soudů, a to ani tehdy, pokud
přistoupí v posledním stupni k chybnému
použití práva Unie 41.

80. Výše uvedené řešení však i přes svou
relativní j e d n o d u c h o s t vyvolává vážné
výhrady.

81. Především, pokud Soudní dvůr pověří
soudy členských zemí, aby posoudily vnitro
státní ustanovení ve vztahu k pravidlům
Společenství, nevzdává se tím pravomocí,
které mu v této oblasti přísluší 4 2 , nýbrž

41 — Generální advokát P. Léger ve stanovisku k věci, v níž byl
vydán rozsudek dne 30. září 2003, Köbler (C-224/01, Recueil,
s. I-10239), připomíná, že v roce 1975 Soudní dvůr ve svých
připomínkách k Evropské unii prohlásil, že by bylo vhodné
stanovit ve Smlouvě vhodnou záruku pro ochranu práv
jednotlivců v případě porušení článku 234 ES vyššími soudy
(poznámka pod čarou 126).
42 — Ossenbühl, F., „Der Entwurf eines Staatsvertrages zum
Lotteriewesen in Deutschland - Verfassungs- und europa
rechtliche Fragen", Deutsches Verwaltungsblatt, červenec
2003, s. 892, tvrdí, že i když mohou vnitrostátní soudy
kontrolovat jednak to, zda jsou omluvy, jimiž členské státy
odůvodňují vnitrostátní omezení, opodstatněné, a jednak
dodržování zásady proporcionality, Soudní dvůr se této
kontroly zcela nevzdal; předpoklad, že Soudní dvůr tuto
pravomoc přenesl, je podle něj chybný.
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uplatňuje zásady, jimiž se řídí dialog v rámci
řízení o předběžné otázce, přičemž uznává
výhody, jež přináší blízkost ke sporu, vyhra
zuje si však konečné rozhodnutí v dané
oblasti. Přijal tak nové otázky, když vnitro
státní soud čelil problémům vztahujícím se
k porozumění jeho rozsudku nebo k jeho
použití, když mu položil jinou právní otázku
nebo když mu předložil nové prvky posou
zení, na jejichž základě mohl Soudní dvůr
odpovědět jinak 4 3 .

82. Je n a m í s t ě d o p o r u č i t t u t o úvahu
i v případě, že potíže pramení z rozsudku
nejvyššího vnitrostátního soudu při uplat
nění zásad vyvozených Soudním dvorem.

83. Pokud by bylo italským soudům znemo
žněno obrátit se na Soudní dvůr v takových
případech, jako je projednávaná věc, pak by
případné právní vady mohly být odstraňo
vány jedině prostřednictvím žaloby na
nesplnění povinnosti státem, jak tomu bylo
v rozsudku ze dne 9. prosince 2003, Komise
v. Itálie 44.

43 — Usnesení ze dne 5. března 1986, Wünsche (69/85, Recueil,
s. 947, bod 15); rozsudky ze dne 11. června 1987, Pretore di
Salò (14/86, Recueil, s. 2545, bod 12); a ze dne 6. března 2003,
Kaba II (C-466/00, Recueil, s. I-2219, bod 39), v této věci
vznesl Immigration Adjudicator otázku, která byla až na
některá posouzení shodná s otázkou vyřešenou rozsudkem ze
dne 11. dubna 2000, Kaba I (C-356/98, Recueil, s. I-2623).
44 — C-129/00, Recueil, s. I-14637.
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84. Použití této cesty naráží na různé pro
45
blémy: zaprvé, posouzení míry porušení
a výběr okamžiku, kdy bude toto porušení
oznámeno Soudnímu dvoru, zůstává v rukou
toho, kdo má právo aktivní legitimace, při
čemž v postavení ideálním pro provedení
obou operací se nacházejí vnitrostátní soudy;
zadruhé, tento nástroj zahrnuje skutečnost,
že v průběhu postupu před zahájením soud
ního řízení o žalobě na nesplnění povinnosti
státem mají na výzvu Komise orgány legi
slativní a výkonné moci členského státu
přednost před mocí soudní, přičemž mohou
hrozit narušením její nezávislosti; a zatřetí,
toto řešení vybízí k úvahám o obsahu
a důsledcích prohlášení o nesplnění povin
nosti státem, neboť výše uvedený rozsudek
Komise v. Itálie je zčásti založen na skuteč
nosti, že ve vnitrostátním právním řádu
existuje předpis připouštějící výklad, který
protiřečí duchu Společenství.

85. Nelze zapomenout ani na jednotlivce,
kteří mohou požádat o podání žádosti
o rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu
dvoru, ačkoli rozhodnutí přísluší soudu,
46
který spor rozhoduje . Pokud je řízení

45 — Komise nesmlouvavě postihuje státy za nesplnění povinností,
která jsou přičitatelná jejich soudům, Cobreros Mendazona, E.,
„La responsabilidad por actuaciones judiciales. El último gran
paso en la responsabilidad de los Estados por el incumpli
miento del derecho comunitario", Revista Española de
Derecho Europeo, č. 10, 2004, zejména s. 291 až 299; ke
skutečnostem předcházejícím sporu Ortúzar Andéchaga, L.,
La aplicación judicial del derecho comunitario, Trivium,
Madrid, 1992, s. 184 a 185.
46 — Aniž by byla dotčena skutečnost, že Soudní dvůr případně
přezkoumá podmínky, za nichž se na něj obrací vnitrostátní
soud, aby tím ověřil svou vlastní příslušnost (výše uvedený
rozsudek Foglia, body 21 a 27; rozsudky ze dne 26. září 2000,
Kachelmann, C-322/98, Recueil, s. I-7505, bod 17; ze dne
13. března 2001, PreussenElektra, C-379/98, Recueil,
s. I-2099, bod 39; ze dne 17. května 2001, T N T Traco,
C-340/99, Recueil, s. I-4109, bod 31; a ze dne 16. prosince
2004, My, C-293/03, Sb. rozh. s. I-12013, bod 25).

P L A C A N I C A A DALŠÍ

o předběžné otázce předem vyloučeno, zbývá
jim pouze cesta finanční odpovědnosti,
kterou zakotvil výše uvedený rozsudek
4
Köbler 7.

pisů. Podle rozsudku ze dne 24. května 1977,
Hoffmann-La Roche, je cílem řízení
o předběžné otázce „předcházet tomu, aby
se v členském státě zaváděla vnitrostátní
judikatura, která není v souladu s pravidly
5
práva Společenství" 0 .Prostředkem, jak
k tomu přímo dospět, může být zásah do
právního sporu probíhajícího mezi soudy
v určité zemi ohledně výkladu právního řádu
Unie, provedeného nejvyšším soudem.

86. Použití tohoto nástroje je rovněž nepo
stačující, neboť vzhledem k tomu, že jeho
účelem je zaručení dodržování práva Spole
čenství v případech zvláště závažných 4 8,je
vázán na velmi přísné podmínky 49, např. na
podmínku, že porušení musí mít „zjevnou
povahu", a proto, že představuje komplexní
procesní prostředek, který často vyústí
v předběžnou otázku podobnou té, jíž se
hodlalo zabránit.

87. Je namístě brát v úvahu i další, závažnější
argument. Základní funkcí Soudního dvora
je výhradním způsobem zaručovat správný
výklad a správné použití evropských před

47 — Martín Rodríguez, P., „La responsabilidad del Estado por
actos judiciales en derecho comunitario", Revista de Derecho
Comunitario Europeo, č. 19, 2004, s. 859, poukazuje na to, jak
je v této věci obtížné určit osobu odpovědnou za nesplnění
povinností v rámci Společenství, neboť lze tuto odpovědnost
přičíst zákonodárné moci, která vydala ustanovení zavádějící
diskriminační náhradu, nebo výkonné moci, jelikož rakouský
správní orgán měl dát přednost ustanovením Společenství,
nebo moci soudní, k čemuž skutečně došlo, z důvodu, že
účinně nezaručila dodržování práv, které občanu přiznává
právní řád Společenství.
48 — Simon, D., „The Sanction of Member States' Serious
Violations of Community Law", v O'Keeffe, vyd., Judicial
Review in European Law. Liber Amicorum Lord Slynn of
Hadley, Kluwer, Haag, 2000, s. 275 a nasi.
49 — I rozsudek Köbler označuje takový případ za „výjimečný"
(bod 53).

88. V tomtéž smyslu rozsudek ze dne
16. ledna 1974, Rheinmühlen Düsseldorf 51,
uznal, že řízení o předběžné otázce splňuje
základní funkci, jíž je zajistit, aby právo
zavedené Smlouvou mělo tentýž účinek na
celém území Společenství; dodal, že účelem
tohoto řízení je rovněž zajištění jednotného
použití tohoto práva „tím, že je vnitrostát
nímu soudu poskytnut
prostředek
k odstranění obtíží, jež mohou být vyvolány
požadavkem týkajícím se umožnění plného
účinku práva Společenství v rámci právních

50 — 107/76, Recueil, s. 957, bod 5.
51 — 166/73, Recueil, s. 33. Základem této věci jsou žaloby na
vrácení vývozních náhrad, které zamítl německý intervenční
orgán pro obilniny a pícniny, a které přijal soudní cestou
Hessisches Finanzgericht. Bundesfinanzhof na základě odvo
lání podal Soudnímu dvoru několik předběžných otázek; po
obdržení odpovědi na tyto otázky (rozsudek ze dne 27. října
1971, Rheinmühlen Düsseldorf, 6/71, Recueil, s. 823)
částečně vyhověl odvolání a vrátil věc soudu prvního stupně,
aby znovu rozhodl; avšak než k tomu došlo, Hessisches
Finanzgericht podal k Soudnímu dvoru několik otázek
prostřednictvím usnesení, k němuž bylo podáno odvolání
k Bundesfinanzhof, který rovněž vznesl otázku k Soudnímu
dvoru, což dalo podnět k rozsudku, o němž zde pojednávám
- otázky, které podal Hessisches Finanzgericht, byly pře
zkoumány rozsudkem ze dne 12. února 1974, Rheinmühlen
Düsseldorf (146/73, Recueil, s. 139).
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