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Tisk a informace 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 44/07 

26. června 2007 

Rozsudky Soudního dvora ve věcech C-284/04 a C-369/04 

T-Mobile Austria GmbH a další v. Rakouská republika 

Hutchison 3G UK Ltd a další v. Commissioners of Customs & Excise  

UDĚLENÍ LICENCÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKACÍ 3G STÁTEM FORMOU 
DRAŽBY NEPŘEDSTAVUJE HOSPODÁŘSKOU ČINNOST  

Tato činnost tudíž nespadá do působnosti šesté směrnice o DPH 

V roce 2000 jak Radiocommunications Agency (Spojené království), tak i Telekom-Control-
Kommission (Rakousko) (TCK) udělily formou dražby licence na používání frekvenčních pásem 
umožňující nabízet služby mobilních telekomunikací typu UMTS/IMT-2000 (zvané též služby 
mobilních telekomunikací třetí generace nebo „3G“). Licence byly uděleny několika podnikům1 
za poplatky v celkové výši 22,5 miliardy liber (38 miliard eur) ve Spojeném království a 831,6 
milionu eur v Rakousku. V Rakousku byly již předtím týmž způsobem přiděleny frekvence 
umožňující nabízet služby mobilních telefonních komunikací druhé generace (typ GSM) 
a sloužící systému evropských radiokomunikací TETRA.    

V původních vnitrostátních řízeních dotyčné společnosti tvrdí, že udělení práv bylo činností 
podléhající DPH a že poplatky za používání frekvencí tudíž zahrnovaly DPH. Soudy, před nimiž 
probíhají řízení, se Soudního dvora Evropských společenství táží, zda z ustanovení šesté 
směrnice o DPH2 vyplývá, že udělení uvedených licencí orgány veřejné moci formou veřejné 
dražby podléhají dani.  

Úvodem Soudní dvůr připomíná, že DPH podléhají pouze hospodářské činnosti. Tento pojem 
„hospodářská činnost“ zahrnuje veškerou činnost producentů, obchodníků a poskytovatelů 
služeb, a zejména činnosti využívání majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něj. 

                                                 
1 V Rakousku: T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telcommunications GmbH, mobilkom austria AG, Hutchison 
3G Austria GmbH, ONE GmbH a TRA 3G Mobilfunk GmbH, jejíž právní nástupkyní je Tele.ring Telekom Service 
GmbH. Ve Spojeném království: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd a Vodafone 
Group Services Ltd.  
2 Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1, Zvl. vyd. 
09/01, s. 23) 



Soudní dvůr zdůrazňuje, že činnost vykonávaná TCK v Rakousku a Radiocommunications 
Agency ve Spojeném království spočívá v udělení práv na používání týkajících se určitých 
frekvencí elektromagnetického spektra hospodářským subjektům formou dražby. Tato povolení 
umožňují hospodářským subjektům nabízet veřejnosti své placené služby na trhu mobilních 
telekomunikací. Tato činnost spadá do výlučné pravomoci dotyčného členského státu 
a představuje způsob uplatnění podmínek požadovaných právem Společenství, jejichž cílem je 
zejména zajistit účelné používání frekvenčního spektra a předcházení všemu škodlivému rušení 
mezi radiovými telekomunikačními systémy a jinými systémy.  

Soudní dvůr má tudíž za to, že taková činnost je nezbytnou podmínkou předcházející přístupu 
hospodářských subjektů na trh mobilních telekomunikací. Tato činnost příslušného 
vnitrostátního orgánu nemůže představovat účast na uvedeném trhu. Naopak se jedná o kontrolní 
a regulační činnost, co se týče používání elektromagnetického spektra, která je těmto orgánům 
výslovně svěřena. Pouze hospodářské subjekty, držitelé udělených práv, totiž působí na daném 
trhu tak, že využívají dotčený majetek za účelem získávání pravidelného příjmu z něj. Mimoto 
skutečnost, že udělení dotčených práv na používání vedlo k zaplacení poplatku, nemůže změnit 
právní kvalifikaci této činnosti.  

Soudní dvůr tudíž konstatuje, že udělení práv na používání frekvencí elektromagnetického 
spektra vnitrostátním regulačním orgánem, který je odpovědný za přidělení frekvencí, 
formou dražby nepředstavuje „hospodářskou činnost“ ve smyslu šesté směrnice o DPH. Tato 
činnost proto nespadá do působnosti šesté směrnice o DPH.  

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Dostupné jazyky: BG ES CS DE EN FR IT HU PL PT RO SK SL 

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-284/04

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-369/04

Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání. 

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Obrazové záznamy z vyhlášení rozsudku jsou dostupné na EBS „Europe by Satellite“, službě 
poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisku a komunikace, 

L-2920 Lucemburk, Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 

nebo B-1049 Brusel, Tel.: (0032) 2 2964106  Fax: (0032) 2 2965956 
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