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Soudní dvůr

Předmluva
1952–2012: V uplynulém roce dovršil Soudní dvůr šedesát let své existence, během nichž přispíval
k evropskému projektu. Toto výročí, které v sobě neneslo zvláštní symboliku, si Soudní dvůr
připomněl spíše důrazem na obsah než oslavami. Při této příležitosti vydal Soudní dvůr mimo
jiné sborník věnovaný své úloze a judikatuře v rámci evropské integrace, který byl představen na
konferenci, na niž byli pozváni předsedové ústavních a nejvyšších soudů členských států Evropské
unie.
V roce 2012 byl po dlouhém, ale produktivním legislativním procesu přijat také nový jednací řád
Soudního dvora a několik změn jeho statutu. Cílem těchto reforem je umožnit Soudnímu dvoru
zmodernizovat řízení a nadále zlepšovat svou efektivitu.
Toto trvalé zlepšování z posledních let bylo možné sledovat i v roce 2012. Doba trvání řízení
o předběžných otázkách dosáhla nejnižší úrovně od konce osmdesátých let a Tribunálu se po
obzvláště produktivním roce podařilo snížit počet nevyřízených věcí i dobu trvání řízení, jež se
v tomto roce zkrátila o dva měsíce.
V roce 2012 došlo také k částečné obměně Soudního dvora a odchodu čtyř jeho členů. Při
jmenováních v souvislosti s touto částečnou obměnou měly vlády členských států opět na paměti
potřebu jednat bezodkladně a zachovat pokud možno stabilitu orgánu, aby mohl i nadále řádně
vykonávat své poslání. Soudní dvůr to mohl jen uvítat.
Tato zpráva podává úplný přehled vývoje a činnosti Soudního dvora v průběhu roku 2012. Čtenář
si povšimne, že její podstatná část je věnována stručnému, avšak vyčerpávajícímu popisu vlastní
soudní činnosti Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu. Analýzu soudních případů
doplňují a dokreslují statistické údaje jednotlivých soudů.
Na závěr bych chtěl využít této příležitosti ke vřelému poděkování kolegům ze všech tří soudů
a všem zaměstnancům Soudního dvora za vynikající práci, kterou odvedli v tomto výjimečném
a náročném roce.

V. Skouris
předseda Soudního dvora
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A – Vývoj a činnost Soudního dvora v roce 2012
Autor: předseda Vassilios Skouris
Tato první část Výroční zprávy obsahuje souhrnný přehled činností Soudního dvora Evropské unie
v roce 2012. Zaprvé podává nástin vývoje tohoto orgánu během uplynulého roku a zdůrazňuje
institucionální změny, které se dotkly Soudního dvora, jakož i změny jeho vnitřní organizace
a metod práce. Zadruhé obsahuje statistickou analýzu týkající se vývoje pracovního zatížení
Soudního dvora a průměrné délky řízení. Zatřetí uvádí jako každý rok hlavní události v oblasti
judikatury seřazené podle oblasti úpravy.
1. Vývoj Soudního dvora v roce 2012 se vyznačoval především významnými reformami jeho
procesních pravidel a připomenutím šedesátého výročí jeho existence.
Soudní dvůr Evropské unie oslavil šedesáté výročí své existence 4. prosince 2012. Přestože šedesát
let nepředstavuje ani polovinu, ani tři čtvrtiny století, nechtěl Soudní dvůr ponechat toto výročí
bez povšimnutí. Soudní systém Evropské unie totiž prošel během posledních deseti let důležitými
reformami, které celkově vedly k jeho skutečné přeměně. Uvést lze vstup v platnost Smlouvy z Nice,
dvě rozšíření, v jejichž souvislosti došlo k téměř dvojnásobnému zvýšení počtu zaměstnanců
a značnému zvýšení počtu používaných jednacích a pracovních jazyků, zřízení Soudu pro
veřejnou službu, podstatnou modernizaci interních pracovních metod, vstup Lisabonské smlouvy
v platnost, která s sebou přinesla rozšíření pravomocí Soudního dvora, zavedení naléhavého řízení
o předběžné otázce a informatizaci řízení spolu se zprovozněním systému e-curia. Na tuto přeměnu
bylo vhodné upozornit dvěma způsoby: zaprvé uspořádáním konference, na kterou byli pozváni
předsedové ústavních a nejvyšších soudů členských států Evropské unie, a zadruhé vydáním
sborníku věnovaného úloze Soudního dvora a jeho judikatury v rámci evropské integrace. Toto
dílo, na jehož vydání se podílel výbor pod předsednictvím Allana Rosase, jehož členy byli soudce
Egils Levits a generální advokát Yves Bot, soustřeďuje příspěvky skupiny autorů zastoupených
z geografického hlediska i podle profesního a akademického profilu.
V oblasti vlastní soudní činnosti byl při příležitosti částečné obměny Soudního dvora dne 7. října
2012 vytvořen nový pětičlenný a nový tříčlenný senát. Souběžné fungování všech deseti senátů
umožní Soudnímu dvoru zachovat a dále zlepšovat svou efektivitu.
Pokud jde o procesní pravidla, zasluhuje si vývoj zaznamenaný v uplynulém roce zvláštní pozornost.
Předně lze upozornit na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze
dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu
(Úř. věst. L 228, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 1. září 2012. Ke změnám statutu, které přineslo
přijetí tohoto nařízení, patří mimo jiné vytvoření funkce místopředsedy Soudního dvora, zvýšení
počtu soudců, z nichž je složen velký senát, na patnáct, omezení účasti předsedů pětičlenných
senátů ve velkém senátu1 a zrušení povinnosti soudce zpravodaje připravovat zprávu k jednání
v dané věci.
Dále je nutné zmínit, že nový jednací řád Soudního dvora ze dne 25. září 2012 (Úř. věst. L 265, s. 1)
vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2012. Toto nařízení představuje úplné přepracování dřívějšího

1

Velký senát je nyní složen z předsedy, místopředsedy, tří předsedů senátů složených z pěti soudců, kteří jsou
určeni rotačním způsobem, a deseti soudců vybíraných z ostatních soudců také na základě rotačního
mechanismu.
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jednacího řádu. Jeho hlavním cílem je vytvoření nové struktury pravidel obsažených v dřívějším
jednacím řádu, aby byl napříště přiznán prvořadý význam řízením o předběžných otázkách,
zkrácení doby trvání řízení, jakož i upřesnění a zjednodušení některých ustanovení starého
jednacího řádu. V novém jednacím řádu je navíc oproti původnímu jednacímu řádu změněno
číslování jeho ustanovení.
Na toto přepracování navázalo přijetí nových pravidel v informativním sdělení o zahajování řízení
o předběžné otázce vnitrostátními soudy, které bylo přejmenováno na „doporučení [Soudního
dvora] pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce“ (Úř. věst. C 338, s. 1). Nakonec
je třeba upozornit i na rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. října 2012 o soudních funkcích
místopředsedy Soudního dvora (Úř. věst. L 300, s. 47), jímž byly na místopředsedu přeneseny
některé soudní pravomoci především v otázkách předběžných opatření, které byly dříve svěřeny
předsedovi Soudního dvora.
2. Soudní statistiky Soudního dvora za rok 2012 svědčí o celkově vysoké produktivitě a značném
zlepšení efektivity v souvislosti s délkou trvání řízení. Je také třeba poukázat na mírný pokles počtu
nově zahájených věcí, který by však s ohledem na vývoj soudní agendy během posledních pěti let
mohl být spíše dočasného charakteru.
V uplynulém roce ukončil Soudní dvůr 527 věcí (čistý počet, který zohledňuje spojení věcí), což
představuje mírný pokles oproti předchozímu roku (550 věcí ukončených v roce 2011). Z těchto věcí
byl ve 357 případech vydán rozsudek a 168 věcí vedlo k vydání usnesení.
Soudnímu dvoru bylo v roce 2012 předloženo 632 nových věcí (nezávisle na spojeních věcí
z důvodu, že tyto věci spolu souvisí), což znamená snížení přibližně o 8 % oproti roku 2011
(688 zahájených věcí), avšak v historii Soudního dvora představuje toto číslo druhý nejvyšší
počet věcí zahájených během jednoho roku. Na tento pokles celkového počtu zahájených věcí je
především třeba nahlížet v souvislosti s mírným snížením počtu podaných kasačních opravných
prostředků oproti předchozímu roku. U řízení o předběžných otázkách představuje počet
zahájených věcí v roce 2012 druhé nejvyšší číslo v celé historii Soudního dvora.
Stejně jako v loňském roce jsou velmi příznivé statistické údaje u délky řízení. Průměrná délka řízení
u předběžných otázek činila 15,7 měsíce. Za celé období, pro které má Soudní dvůr k dispozici
spolehlivé statistické údaje, byla průměrná délka trvání řízení o předběžných otázkách v roce 2012
nejkratší. Průměrná délka vyřizování přímých žalob činila v loňském roce 19,7 měsíce a u kasačních
opravných prostředků představovala 15,3 měsíce.
Kromě reforem pracovních metod, k nimž došlo v posledních letech, vděčí zlepšení efektivity
Soudního dvora při vyřizování věcí i zvýšenému využívání různých procesních nástrojů, jimiž lze
vyřizování určitých věcí urychlit (naléhavé řízení o předběžné otázce, přednostní rozhodování věcí,
zrychlené řízení, zjednodušené řízení a možnost rozhodnout bez stanoviska generálního advokáta).
O naléhavé řízení o předběžné otázce bylo požádáno v pěti věcech a určený senát měl za to, že
podmínky stanovené článkem 104b jednacího řádu (nyní článkem 107 a následujícími nového
jednacího řádu) byly splněny ve čtyřech z těchto případů. Tyto věci byly uzavřeny v průměrné lhůtě
1,9 měsíce.
O zrychlené řízení bylo v tomto roce žádáno pětkrát, ale podmínky stanovené jednacím řádem byly
splněny pouze ve dvou z oněch pěti věcí. V souladu s praxí zavedenou v roce 2004 se o vyhovění
žádostem o zrychlené řízení nebo o jejich zamítnutí rozhoduje odůvodněným usnesením předsedy
Soudního dvora. Dvě věci byly navíc vyřízeny přednostně.
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Pro zodpovězení některých předběžných otázek využíval Soudní dvůr také zjednodušeného řízení
upraveného v čl. 104 odst. 3 jednacího řádu, který je nyní článkem 99 nového jednacího řádu. Na
základě tohoto ustanovení bylo usnesením ukončeno celkem 26 věcí.
Soudní dvůr dále velmi často využíval možnosti, kterou mu poskytuje článek 20 jeho statutu,
rozhodnout věc bez stanoviska generálního advokáta, pokud ve věci nevyvstává žádná nová
právní otázka. V roce 2012 tak bylo přibližně 53 % rozsudků vyhlášeno bez stanoviska.
Co se týče rozdělení věcí mezi jednotlivá kolegia Soudního dvora, lze poukázat na to, že v roce
2012 vyřešil velký senát přibližně 9 %, pětičlenné senáty 54 % a tříčlenné senáty přibližně 34 %
věcí ukončených rozsudkem nebo judikujícím usnesením. V porovnání s předchozím rokem lze
konstatovat nižší podíl věcí projednávaných velkým senátem (11 % v roce 2011) a zvýšení podílu
věcí projednávaných tříčlennými senáty (32 % v roce 2011).
Podrobnější informace ke statistickým údajům za rok 2012 lze nalézt v části zprávy věnované
výlučně tomuto tématu.
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B – Judikatura Soudního dvora v roce 2012
Ústavní a institucionální otázky
V oblasti sporných řízení před Soudním dvorem, a konkrétně řízení o žalobě pro nesplnění
povinnosti je třeba poukázat na věc Komise v. Španělsko (rozsudek ze dne 11. prosince 2012, věc
C-610/10), která se týkala nesplnění, ze strany Španělského království, povinností vyplývajících
z rozsudku Soudního dvora, kterým bylo určeno, že tento členský stát tím, že nepřijal opatření
nezbytná k tomu, aby bylo vyhověno rozhodnutí Komise prohlašujícímu podpory za protiprávní
a neslučitelné se společným trhem, nesplnil své povinnosti.
Soudní dvůr zaprvé rozhodl o pravidlech vztahujících se na postup před zahájením soudního
řízení, který musí předcházet žalobě pro nesplnění povinnosti členským státem vyhovět rozsudku
Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti. Lisabonská smlouva totiž průběh tohoto
postupu změnila, a to zrušením té části, jež se týkala vydání odůvodněného stanoviska. Soudní dvůr
ve svém rozsudku rozhodl, že se postup před zahájením soudního řízení zahájený před vstupem
změny v platnost, který pokračuje i po tomto datu, řídí novými pravidly stanovenými v čl. 260
odst. 2 SFEU. Stran data rozhodného pro posouzení existence takového nesplnění povinnosti
Soudní dvůr rozhodl, že při neexistenci odůvodněného stanoviska je třeba za něj považovat datum
uplynutí lhůty stanovené ve výzvě dopisem vydané na základě čl. 260 odst. 2 SFEU.
Zadruhé se Soudní dvůr vyjádřil ke stanovení penále, které má sankcionovat nevyhovění rozsudku
o nesplnění povinnosti. Rozhodl, že taková sankce musí být stanovena v závislosti na stupni
donucení nezbytném k tomu, aby členský stát, který nesplnil povinnost, přiměl vyhovět rozsudku
o nesplnění povinnosti a změnit jeho chování za účelem ukončení vytýkaného protiprávního
jednání, a v zásadě s přihlédnutím k době trvání protiprávního jednání, stupni jeho závažnosti
a platební schopnosti dotčeného členského státu. Při použití těchto kritérií hodlá Soudní
dvůr přihlížet zvláště k důsledkům nevyhovění rozsudku pro soukromé a veřejné zájmy, jakož
i k naléhavosti, s níž je třeba přimět dotyčný členský stát k tomu, aby dostál svým povinnostem.
Co se týče hierarchie norem v unijním právním řádu a s ní souvisejícího rozdělení pravomocí mezi
orgány, věc Parlament v. Rada (rozsudek ze dne 5. září 2012, věc C-355/10) Soudnímu dvoru umožnila
vyjádřit se k rozsahu prováděcích pravomocí Komise v rámci regulativního postupu s kontrolou.
Soudní dvůr zde připomněl, že pokud je přijetí základních pravidel určité oblasti evropského práva
vyhrazeno pravomoci unijního zákonodárce, musí být tato pravidla přijata v základní právní úpravě
a nesmějí být předmětem přenesení pravomoci. Předmětem takového přenesení pravomoci tak
nemohou být ustanovení, jejichž přijetí vyžaduje uskutečnění politických rozhodnutí, za která je
odpovědný unijní zákonodárce. Z toho vyplývá, že prováděcí opatření nemohou změnit podstatné
prvky základní právní úpravy ani ji doplnit o nové podstatné prvky.
Dále k prováděcímu opatření, jako je rozhodnutí 2010/2521, kterým se doplňuje Schengenský
hraniční kodex2 stran ostrahy vnějších námořních hranic, Soudní dvůr uvedl, že i když Schengenský
hraniční kodex, který je základní právní úpravou v dané oblasti, uvádí v čl. 12 odst. 4, že cílem

1

Rozhodnutí Rady 2010/252/EU ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud
jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 111, s. 20).

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, s. 1).
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ostrahy hranic je zadržet osoby, které překračují hranice nezákonně, neobsahuje pravidla týkající se
opatření, která jsou příslušníci pohraniční stráže oprávněni přijmout vůči osobám nebo lodím při
jejich zadržení nebo po něm, jako jsou použití donucovacích opatření, použití zbraní nebo vrácení
zadržených osob na určité místo nebo také opatření vůči osobám zapojeným do obchodování
s lidmi. Soudní dvůr proto rozhodl, že vzhledem k tomu, že rozhodnutí 2010/252/EU je prováděcí
opatření přijaté na základě čl. 12 odst. 5 nařízení č. 562/20063, nemůže obsahovat pravidla týkající
se přiznání donucovacích pravomocí pohraniční stráži, jejichž přijetí vyžaduje politická rozhodnutí,
za která je odpovědný unijní zákonodárce, jelikož zahrnuje vážení dotčených rozdílných zájmů
na základě četných posouzení. Kromě toho tato ustanovení, která se týkají přiznání pravomocí
veřejného orgánu pohraniční stráži, umožňují tak významné zásahy do základních práv dotyčných
osob, že je nutný zásah unijního zákonodárce. Soudní dvůr tedy rozhodnutí 2010/252 zrušil v plném
rozsahu.
V oblasti práva na přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Unie, která je pravidelně zdrojem
soudních sporů, zasluhují obzvláštní pozornost dva rozsudky z téhož dne.
Věci Komise v. Éditions Odile Jacob (rozsudek ze dne 28. června 2012, věc C-404/10 P) a Komise
v. Agrofert Holding (rozsudek ze dne 28. června 2012, věc C-477/10 P) poskytly Soudnímu dvoru
příležitost poprvé přezkoumat vztahy mezi nařízením č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise4 a nařízením č. 139/2004 o kontrole
spojování podniků5.
V těchto dvou věcech Soudní dvůr projednával kasační opravný prostředek podaný Komisí proti
dvěma rozsudkům Tribunálu6, kterými byla zrušena rozhodnutí Komise, jimiž byl odmítnut přístup
k dokumentům týkajícím se dvou řízení o kontrole spojování.
Soudní dvůr rozhodl, že k odůvodnění odepření přístupu k dokumentu v zásadě nestačí, že tento
dokument spadá pod činnost nebo zájem, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/20017,
jako je ochrana cílů vyšetřování, jelikož dotyčný orgán musí rovněž vysvětlit, jak by přístup
k tomuto dokumentu mohl konkrétně a skutečně narušit zájem chráněný výjimkou stanovenou
v tomto článku. Tento orgán se však v tomto ohledu může opřít o obecné domněnky použitelné
na některé kategorie dokumentů, protože na žádosti o zpřístupnění týkající se dokumentů téže
povahy je možno použít podobné obecné úvahy. Takové obecné domněnky jsou použitelné
v řízení o kontrole spojování podniků z toho důvodu, že právní předpisy upravující toto řízení,
zejména nařízení č. 139/20048, stanoví striktní pravidla rovněž pro nakládání s informacemi
získanými či vytvořenými v rámci takového řízení.

3

Viz poznámka pod čarou 2.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).

5

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování)
(Úř. věst. L 24, s. 1; Zvl. vyd. 08/003, s. 40). Toto nařízení zrušilo nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince
1989 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 395, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 31).
Posledně uvedené nařízení se nicméně nadále vztahuje na spojení předcházející dni 1. května 2004, což je
případ věci C-404/10 P.

6

Rozsudky Tribunálu ze dne 9. června 2010, Éditions Jacob v. Komise, T-237/05, a ze dne 7. července 2010, Agrofert
Holding v. Komise, T-111/07.

7

Viz poznámka pod čarou 4.

8

Viz poznámka pod čarou 5.
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Rozšířený přístup na základě nařízení č. 1049/2001 k dokumentům, které si v rámci takového řízení
vyměnila Komise a oznamující strany nebo třetí osoby, by tudíž mohl narušit rovnováhu, kterou
chtěl v nařízení o spojování podniků zajistit unijní zákonodárce mezi povinností dotyčných podniků
poskytnout Komisi případné citlivé obchodní informace s cílem umožnit jí posoudit slučitelnost
navrhovaného spojení se společným trhem na jedné straně a zárukou zesílené ochrany, která se
na základě profesního a obchodního tajemství vztahuje na takto předané informace Komisi, na
straně druhé. Taková obecná domněnka odůvodňující odmítnutí přístupu k těmto dokumentům
platí nezávisle na otázce, zda se žádost o přístup týká již ukončeného řízení o kontrole či řízení,
které ještě probíhá. Nicméně tato obecná domněnka nevylučuje možnost prokázat, že se na
daný dokument, jehož zpřístupnění je požadováno, tato domněnka nevztahuje nebo že existuje
převažující veřejný zájem odůvodňující zpřístupnění tohoto dokumentu podle čl. 4 odst. 2 nařízení
č. 1049/2001.
Problematikou ochrany základních práv, nutně složitou z důvodu různorodosti zdrojů v této oblasti,
se Soudní dvůr zabýval ve věci Kamberaj (rozsudek ze dne 24. dubna 2012, věc C-571/10), která se
týkala výkladu směrnice 2003/1099. Soudní dvůr se v tomto rozsudku vyjádřil k působnosti čl. 6
odst. 3 SEU a upřesnil, že odkaz, který tento článek činí na Evropskou úmluvu o lidských právech,
neukládá vnitrostátnímu soudu povinnost, aby v případě rozporu mezi vnitrostátní právní normou
a Úmluvou přímo použil ustanovení této Úmluvy, a neuplatnil s ní neslučitelnou vnitrostátní právní
normu.
Toto ustanovení Smlouvy o EU totiž odráží zásadu, podle které jsou základní práva nedílnou
součástí obecných právních zásad, jejichž dodržování Soudní dvůr zajišťuje. Tento článek však
neupravuje vztah mezi Evropskou úmluvou o lidských právech a právními řády členských států
a nestanovuje důsledky, které musí vnitrostátní soud vyvodit v případě rozporu mezi právy
zaručenými touto Úmluvou a vnitrostátní právní normou.
Vzhledem k místu, které nyní zaujímá v soudní agendě, problematika dosahu a důsledků vytvoření
občanství Unie ještě zdaleka nebyla vyčerpána. O tom svědčí řada věcí, které je třeba zmínit.
V rozsudku P. I. (rozsudek ze dne 22. května 2012, věc C-348/09) Soudní dvůr rozhodl, že trestné činy
spadající do oblastí mimořádně závažné trestné činnosti, jako je sexuální vykořisťování dětí, mohou
odůvodnit vyhoštění občana Unie, který žil v hostitelském členském státě déle než 10 let.
Podle čl. 28 odst. 3 směrnice 2004/3810 může hostitelský členský stát vydat rozhodnutí o vyhoštění
proti občanu Unie, který žil nepřetržitě deset let na jeho území, pouze z „naléhavých důvodů
týkajících se veřejné bezpečnosti“11. Soudní dvůr, který rozhodoval o věci, v níž bylo zpochybněno
rozhodnutí o vyhoštění vydané proti občanovi Unie, který si odpykával trest odnětí svobody za
znásilnění nezletilé osoby, rozhodl, že členské státy mohou takové trestné činy, jaké jsou uvedeny
v článku 83 SFEU, považovat za zvlášť závažné ohrožení základního zájmu společnosti, které může
přímo ohrožovat klid a fyzickou bezpečnost obyvatelstva, a tudíž spadat pod pojem „naléhavé
důvody týkající se veřejné bezpečnosti“. Takové trestné činy však mohou odůvodnit rozhodnutí

9

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. 2004, L 16, s. 44).

10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS)
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS,
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158. s. 77, oprava v Úř. věst. L 327, s. 70; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).

11

Čl. 28 odst. 3 směrnice 2004/38.
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o vyhoštění, pouze je-li způsob, jakým byly spáchány, zvlášť závažný. Unijní právo kromě toho
každé rozhodnutí o vyhoštění podmiňuje tím, že osobní chování dotyčného jednotlivce musí
představovat skutečné a aktuální ohrožení některého ze základních zájmů společnosti nebo
hostitelského členského státu, což zpravidla znamená, že se u dotyčného jednotlivce předpokládá,
že se takto bude chovat i v budoucnu. Konečně, před přijetím rozhodnutí o vyhoštění musí
hostitelský členský stát vzít v úvahu skutečnosti, jako je délka pobytu dotyčné osoby na jeho
území, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní integrace v tomto
členském státě a intenzita vazeb na zemi původu.
V rozsudku Rahman a další12 Soudní dvůr významně upřesnil právo na sloučení rodiny ve smyslu
výše uvedené směrnice 2004/38. Jednalo se především o čl. 3 odst. 2 této směrnice, podle
něhož členský stát, který je hostitelským státem občana Unie, usnadňuje v souladu se svými
vnitrostátními předpisy vstup a pobyt členů „širší rodiny“ dotčené osoby13. Soudní dvůr nejprve na
základě znění a struktury samotné směrnice zdůraznil, že tato směrnice neukládá členským státům
povinnost, aby vyhověly všem žádostem o vstup nebo pobyt podaným členy „širší rodiny“ migrující
osoby. Uvedená směrnice však po členských státech vyžaduje, aby širší rodinu zvýhodnily oproti
žádostem podaným ostatními příslušníky třetích států, kteří nemají žádný vztah k občanovi Unie.
Toto zvýhodnění spočívá v tom, že členové širší rodiny mohou od hostitelského státu vyžadovat
rozhodnutí o jejich žádosti na základě pečlivého posouzení jejich osobních poměrů, přičemž toto
rozhodnutí musí být v případě zamítnutí řádně odůvodněno. Musí být například přezkoumány
míra ekonomické či fyzické závislosti a příbuzenský vztah mezi žadatelem a občanem Unie. Každý
členský stát má širokou posuzovací pravomoc ohledně volby faktorů, které musí být zohledněny,
nicméně tyto faktory musí respektovat myšlenku zvýhodněného zacházení se žadateli a nesmí
zbavovat článek 3 této směrnice užitečného účinku. Kromě toho má žadatel právo na to, aby
bylo ověřeno soudem, zda vnitrostátní právní úprava, jakož i její uplatňování nepřekračují
meze posuzovací pravomoci vymezené uvedenou směrnicí. Soudní dvůr rovněž zkoumal, zda
rozhodovací prostor přiznaný státům toutéž směrnicí jim umožňuje uložit podmínky týkající se
povahy a doby trvání závislosti člena širší rodiny na evropském občanovi. Soudní dvůr upřesnil,
že stav závislosti na občanovi Unie musí existovat v zemi, z níž přijíždí dotyčný rodinný příslušník,
a to v době, kdy žádá o připojení se k občanovi Unie, na něhož je odkázán výživou. Soudní dvůr
naproti tomu konstatoval, že otázka, zda osobám oprávněným podle čl. 3 odst. 2 této směrnice lze
odepřít vydání povolení k pobytu v hostitelském členském státě z důvodu, že po jejich vstupu do
hostitelského členského státu přestali být na uvedeném občanu závislí, „nespadá do působnosti
uvedené směrnice“.
V rozsudku Bjankov (rozsudek ze dne 4. října 2012, věc C-249/11) se Soudní dvůr vyjádřil k otázce,
zda ustanovení SEU o občanství a výše uvedená směrnice 2004/38 brání bulharské právní úpravě,
která v případě nezaplacení soukromého dluhu, na který není poskytnuto zajištění, ukládá zákaz
opustit území. Soudní dvůr rozhodl, že i za předpokladu, že by bylo možné mít platně za to, že
cíl ochrany věřitelů, který tato právní úprava sleduje, stojí na určité myšlence udržení veřejného
pořádku, nelze vyloučit, že zákaz opustit území vydaný na základě této právní úpravy sleduje

12

Rozsudek ze dne 5. září 2012, Rahman a další, C-83/11.

13

Čl. 2 bod 2 směrnice 2004/38/ES přiznává rozsáhlá práva prvnímu okruhu oprávněných osob, zahrnujícímu
manžela nebo manželku nebo registrovaného partnera migrující osoby, jejich potomky v přímé linii, společné
či některého z nich, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, jakož i jejich předky v přímé linii,
kteří jsou vyživovanými osobami. Čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice se týká jiného okruhu oprávněných osob,
takzvané „širší rodiny“, chápané následovně: „vš[ichni] ostatní[…] rodinn[í] příslušní[ci] bez ohledu na jejich
státní příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou v zemi,
z níž pocházejí, osobami vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy jeho domácnosti
nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně“.
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výlučně hospodářský cíl. Článek 27 odst. 1 směrnice 2004/38 však výslovně vylučuje možnost, aby
členský stát uplatňoval důvody spojené s veřejným pořádkem k hospodářským účelům. Ohledně
přiměřenosti takové právní úpravy dále Soudní dvůr zdůraznil, že v unijním právu existují právní
normy, které mohou chránit věřitele, aniž je nutně omezena svoboda pohybu dlužníka. Soudní
dvůr rovněž shledal, že unijní právo brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž může být správní
řízení, v němž byl uložen pravomocný zákaz opustit území, proti němuž nebyla podána soudní
žaloba, obnoveno v případě, kdy je tento akt zjevně v rozporu s unijním právem, pouze ve lhůtě
jednoho měsíce po uložení zákazu a jen z podnětu určitých orgánů, ačkoliv tento zákaz nadále
vyvolává právní účinky vůči osobě, které je určen. Takový zákaz je totiž samotným popřením
svobody pohybovat se a pobývat na území členských států vyplývající ze statusu občana Unie.
Ve věci Maďarsko v. Slovensko (rozsudek ze dne 16. října 2012, věc C-364/10) Soudní dvůr projednával
žalobu pro nesplnění povinnosti podanou jedním členským státem proti jinému členskému
státu14, což je zřídka využívaný právní prostředek15. Soudní dvůr rozhodoval o choulostivé otázce,
zda opatření zakazující hlavě jiného členského státu vstoupit na území daného státu porušilo
ustanovení SFEU o občanství Unie.
Soudní dvůr konstatoval, že hlava státu, která má státní příslušnost členského státu, má nesporně
status občana Unie, který podle článku 21 SFEU přiznává základní a individuální právo pohybovat
se a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách
a opatření přijatých k jejich provedení. Taková omezení mohou být též založena na příslušných
pravidlech mezinárodního práva, jelikož toto právo je součástí unijního právního řádu. V tomto
kontextu Soudní dvůr uvedl, že na základě obyčejových pravidel obecného mezinárodního práva
a pravidel obsažených v mnohostranných úmluvách má hlava státu v mezinárodních vztazích
zvláštní status, s nímž jsou spojeny zejména výsady a imunity. Status hlavy státu má tedy specifickou
povahu, jež vyplývá z toho, že je upraven mezinárodním právem, a má za následek, že se na takové
vystupování dotyčné osoby na mezinárodní úrovni, jako je její přítomnost v zahraničí, vztahuje
toto právo, zejména pak právo diplomatických vztahů. Taková specifická povaha umožňuje odlišit
osobu, která má tento status, od všech ostatních občanů Unie, takže na vstup této osoby na území
jiného členského státu se nevztahují stejné podmínky, jaké jsou použitelné na ostatní občany.
Okolnost, že občan Unie vykonává funkci hlavy státu, tedy může odůvodnit omezení výkonu práva
pohybu, které této osobě přiznává článek 21 SFEU, na základě mezinárodního práva. Soudní dvůr
z toho vyvodil závěr, že unijní právo neukládalo Slovenské republice povinnost zaručit prezidentovi
Maďarska vstup na její území, a žalobu v plném rozsahu zamítl.
Ve věci Iida (rozsudek ze dne 8. listopadu 2012, věc C-40/11) stál Soudní dvůr před otázkou, zda
státní příslušník třetí země, oprávněně pobývající na území členského státu původu své dcery
a manželky, i když se posledně uvedené usadily v jiném členském státě, může uplatňovat právo
pobytu podle směrnice 2004/38 (uvedené výše) nebo ustanovení SFEU o občanství Unie.
Soudní dvůr nejprve připomněl, že tato směrnice přiznává právo pobytu pouze předkům, kteří
jsou osobami vyživovanými svým dítětem, občanem Unie. Soudní dvůr naproti tomu zdůraznil,
že manžel občana Unie, který žije odděleně, aniž však došlo k rozvodu, musí být považován za
rodinného příslušníka ve smyslu čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice. Nicméně tatáž směrnice přiznává

14

Článek 259 SFEU.

15

V historii evropské integrace je to teprve pošesté, kdy členský stát podává přímo žalobu pro nesplnění povinnosti
proti jinému státu. Z předchozích pěti věcí pouze tři skončily rozsudkem (rozsudky ze dne 4. října 1979, Francie
v. Spojené království, C-141/78; ze dne 16. května 2000, Belgie v. Španělsko, C-388/95, viz rovněž tisková zpráva
č. 36/00, a ze dne 12. září 2006, Španělsko v. Spojené království, C-145/04, viz rovněž tisková zpráva č. 70/06).
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odvozené právo pobytu pouze rodinným příslušníkům občana Unie, kteří jej doprovázejí nebo
následují. Závěrem Soudní dvůr připomněl, že se státní příslušník třetí země může domáhat
práva pobytu na základě ustanovení SFEU o občanství Unie16, pouze může-li nevydání povolení
k pobytu zbavit občana Unie skutečného využití podstatné části práv plynoucích z jeho postavení
občana Unie nebo narušit výkon jeho práva svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států. Čistě hypotetické vyhlídky na překážku práva volného pohybu občanů Unie nepředstavují
dostatečné spojení s unijním právem, aby odůvodnily použití jeho ustanovení.

Zemědělství
V oblasti režimů zemědělských podpor umožnila věc Bonda (rozsudek ze dne 5. června 2012,
věc C-489/10) Soudnímu dvoru se vyjádřit k právní povaze opatření stanovených v čl. 138 odst. 1
druhém a třetím pododstavci nařízení č. 1973/200417. Tato opatření spočívají ve vyloučení farmáře
z poskytnutí pomoci na rok, ohledně něhož předložil nepravdivé prohlášení týkající se rozlohy, na
kterou je možno poskytnout tuto pomoc, a v tom, že tato pomoc, na kterou by mohl mít nárok,
bude v průběhu tří následujících kalendářních let snížena o částku odpovídající rozdílu mezi
nahlášenou rozlohou a skutečnou rozlohou. Soudní dvůr nejprve připomněl, že sankce nařízené
právními předpisy v oblasti společné zemědělské politiky, jako je dočasné vyloučení hospodářského
subjektu z režimu podpor, nemají trestněprávní povahu. Dodal, že vzhledem k tomu, že finanční
pomoc lze v rámci unijních předpisů týkajících se finanční pomoci poskytnout pouze za podmínky,
že její příjemce poskytne všechny záruky poctivosti a spolehlivosti, představuje sankce, uložená
při nesplnění těchto požadavků, pro správní orgány specifický administrativní nástroj, který je
nedílnou součástí režimu pomoci a je určen k zabezpečení řádné správy veřejných prostředků
Unie. Soudní dvůr tedy rozhodl, že vyloučení farmáře z poskytnutí zemědělských podpor kvůli
nepravdivému prohlášení týkajícímu se rozlohy jeho hospodářství nepředstavuje trestní sankci.
Takové vyloučení tudíž nevylučuje uložení trestní sankce za totéž jednání.

Volný pohyb osob, služeb a kapitálu
V oblasti volného pohybu osob, volného pohybu služeb a volného pohybu kapitálu je třeba
upozornit na několik rozsudků. V zájmu jasnosti budou tyto rozsudky rozděleny podle jednotlivých
svobod, kterých se týkají, a dále případně podle dotčených oblastí činnosti.
V oblasti volného pohybu pracovníků stojí za zmínku dva rozsudky. Zaprvé je třeba zmínit rozsudek
Hudzinski a Wawrzyniak (rozsudek ze dne 12. června 2012, spojené věci C-611/10 a C-612/10), který
se týká výkladu nařízení č. 1408/71, ve znění nařízení č. 647/200518, a článků 45 SFEU a 48 SFEU.
V dané věci německé orgány odmítly přiznat nárok na rodinné přídavky dvěma polským státním
příslušníkům s bydlištěm v Polsku, na které se vztahuje systém sociálního zabezpečení této země
a kteří pracovali v Německu (první z nich jako sezónní dělník, druhý jako vyslaný pracovník), protože
obdobné rodinné přídavky mohly být pobírány v Polsku. V tomto kontextu Soudní dvůr rozhodl,

16

Články 20 a 21 SFEU.

17

Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy
vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345, s. 1).

18

Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na
zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci
Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35), ve znění vyplývajícím z nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze
dne 2. prosince 1996 (Úř. věst. 1997, L 28, s. 1; Zvl. vyd. 05/03, s. 3), ve znění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. dubna 2005 (Úř. věst. L 117, s. 1).
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že čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 14a odst. 1 písm. a) výše uvedeného nařízení č. 1408/71 nebrání
členskému státu, který není příslušným státem podle uvedených ustanovení, přiznat přídavky na
dítě podle jeho vnitrostátního práva migrujícímu pracovníkovi, který vykonává dočasnou práci na
území tohoto členského státu, kde má neomezenou povinnost k dani z příjmu, avšak vztahuje se
na něj systém sociálního zabezpečení příslušného státu, a to i pokud je zjištěno, že zaprvé tento
pracovník neutrpěl žádnou újmu na svých právech z důvodu výkonu svého práva volného pohybu,
jelikož si zachoval právo na rodinné dávky stejné povahy v příslušném členském státě, a zadruhé že
pracovník ani dítě, pro které byly přídavky požadovány, nemají obvyklý pobyt na území členského
státu, kde byla dočasná práce vykonávána. Soudní dvůr však upřesnil, že pravidla Smlouvy o FEU
v oblasti volného pohybu pracovníků brání v takové situaci, kdy je pracovník dočasně vyslán do
jiného členského státu, než je příslušný členský stát, použití pravidla vnitrostátního práva, které
zamezuje souběhu nároků na přídavky na dítě, jestliže nevede ke snížení dávky o srovnatelnou
dávku přiznanou v jiném státě, ale k vyloučení této dávky.
Zadruhé je třeba zmínit rozsudek Prete (rozsudek ze dne 25. října 2012, věc C-367/11), který se týká
přiznání čekacích příspěvků určených mladým lidem hledajícím první zaměstnání. Soudní dvůr
v této věci rozhodl, že článek 39 ES brání vnitrostátnímu ustanovení, které podmiňuje nárok na tyto
příspěvky předchozím nejméně šestiletým studiem žadatele ve vzdělávacím zařízení hostitelského
členského státu, jelikož taková podmínka brání zohlednění jiných reprezentativních skutečností
způsobilých prokázat existenci skutečné vazby mezi žadatelem o příspěvky a dotčeným
zeměpisným trhem práce, a tím pádem překračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení cíle
sledovaného daným ustanovením, jímž je zajistit existenci takové vazby. Podle Soudního dvora
lze takovou podmínku, která může znevýhodnit zejména státní příslušníky jiných členských států,
odůvodnit, pouze pokud se vnitrostátní zákonodárce jejím stanovením chtěl ujistit o existenci
skutečné vazby žadatele o uvedené příspěvky na dotyčný zeměpisný trh práce. Tak tomu však
není v případě právní úpravy, která neumožňuje zohlednit pro účely posouzení takové vazby to,
že žadatel využil práva volného pohybu, které občanům Unie zaručuje článek 18 ES, a přestěhoval
se do hostitelského členského státu, aby tam po uzavření manželství se státním příslušníkem
tohoto státu založil jejich společnou domácnost, a po určitou dobu tam žil, ani skutečnost, že byl
po určitou dobu zapsán coby uchazeč o zaměstnání u úřadu práce tohoto státu, přičemž uvádí, že
tam skutečně a aktivně hledal zaměstnání. Tyto různé okolnosti totiž mohou prokázat existenci
takové vazby.
V oblasti svobody usazování Soudní dvůr upřesnil svou judikaturu týkající se omezení stanovených
pro přemístění sídla společnosti v rámci Unie.
Zaprvé se ve věci VALE Építési (rozsudek ze dne 12. července 2012, věc C-378/10) Soudní dvůr
zabýval odmítnutím maďarských orgánů zapsat do vnitrostátního obchodního rejstříku společnost
původem z Itálie v důsledku jejího výmazu z obchodního rejstříku v posledně uvedeném státě
a její žádosti o přeměnu na společnost podle maďarského práva. V tomto kontextu Soudní dvůr
rozhodl, že články 49 SFEU a 54 SFEU brání vnitrostátní právní úpravě, která sice stanoví možnost
přeměny pro společnosti založené podle vnitrostátního práva, avšak neumožňuje obecně přeměnu
společnosti založené podle práva jiného členského státu na společnost podle vnitrostátního práva
prostřednictvím založení této posledně uvedené společnosti. Podle Soudního dvora naléhavé
důvody obecného zájmu, jako je ochrana zájmů věřitelů, menšinových společníků a zaměstnanců,
jakož i zachování účinnosti daňových kontrol a poctivosti obchodních transakcí, nemohou takovou
právní úpravu odůvodnit, jelikož obecně odepírá přeshraniční přeměny, a brání tedy uskutečňování
takových operací, i když výše uvedené zájmy nejsou ohroženy. Takové pravidlo v každém případě
překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cílů sledujících ochranu uvedených zájmů. Soudní
dvůr mimoto připomněl, že hostitelský členský stát je oprávněn určit pravidla vnitrostátního práva,
kterými se taková operace řídí, a uplatnit tak ustanovení svého vnitrostátního práva týkající se
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vnitrostátních přeměn, která upravují založení a fungování společnosti. Zásady rovnocennosti
a efektivity nicméně brání tomu, aby tento stát odmítl zapsat do obchodního rejstříku společnost,
která požádala o přeměnu, jakožto „právní předchůdkyni“, pokud se v případě vnitrostátních
přeměn takový údaj o předchůdkyni společnosti zapisuje, a odmítl při zápisu společnosti do
obchodního rejstříku náležitě zohlednit dokumenty pocházející od orgánů členského státu
původu.
Zadruhé ve věci DI VI Finanziaria di Diego della Valle (rozsudek ze dne 6. září 2012, věc C-380/11)
Soudní dvůr rozhodl, že pokud společnost přemístí své sídlo do jiného členského státu, brání
článek 49 SFEU vnitrostátní právní úpravě, která podmiňuje přiznání slevy na dani z majetku tím,
že poplatník bude podléhat této dani po dobu pěti následujících zdaňovacích období. Podle
Soudního dvora takové omezení nemůže být odůvodněno požadavkem na vyvážené rozdělení
daňové pravomoci mezi členské státy. Skutečnost, že je společnosti odejmut nárok na slevu na dani
z majetku, který získala, a skutečnost, že je požadována okamžitá úhrada v okamžiku přemístění
sídla této společnosti do jiného členského státu, totiž nezaručují daňovou pravomoc posledně
uvedeného členského státu ani vyvážené rozdělení daňové pravomoci mezi dotyčné členské
státy, jelikož samotná povaha mechanismu odejmutí zvýhodnění předpokládá, že členský stát
napřed souhlasil s tím, že přizná toto zvýhodnění, a v důsledku toho sníží daň z majetku daňových
rezidentů, jestliže byly splněny podmínky stanovené vnitrostátní právní úpravou. Toto omezení
nemůže být odůvodněno ani nutností zaručit soudržnost vnitrostátního daňového režimu.
K pravidlům Smlouvy týkajícím se svobody usazování a volného pohybu služeb je třeba zmínit
rozsudek Costa a Cifone (rozsudek ze dne 16. února 2012, spojené věci C-72/10 a C-77/10), který
navazuje na věc Placanica (rozsudek ze dne 6. března 2007, spojené věci C-338/04, C-359/04
a C-360/04). Soudní dvůr, kterému bylo předloženo několik otázek ohledně opatření přijatých
Italskou republikou za účelem nápravy vyloučení některých provozovatelů hazardních her, které
Soudní dvůr v roce 2007 prohlásil za protiprávní, nejprve rozhodl, že články 43 ES a 49 ES, jakož
i zásady rovného zacházení a efektivity brání tomu, aby členský stát, který se snaží toto porušení
unijního práva zhojit tím, že v nabídkovém řízení nabídne velký počet nových koncesí, chránil
obchodní pozice získané existujícími subjekty tím, že mimo jiné stanoví minimální vzdálenosti
mezi zařízeními nových koncesionářů a zařízeními již existujících subjektů. Podle Soudního dvora
může být režim minimální vzdálenosti mezi prodejními místy odůvodněn, pouze když skutečný cíl
těchto pravidel spíš než v ochraně obchodních pozic existujících subjektů spočívá v usměrňování
hazardních her do kontrolovaných kruhů. Soudní dvůr dále upřesnil, že články 43 ES a 49 ES brání
tomu, aby osobám spojeným se subjektem, který byl vyloučen z nabídkového řízení v rozporu
s unijním právem, byly uloženy sankce za výkon organizované činnosti sběru sázek bez koncese
nebo policejního povolení, a to i po novém nabídkovém řízení, jehož cílem bylo zhojení tohoto
porušení unijního práva, jelikož toto nabídkové řízení a následné přidělení nových koncesí ve
skutečnosti nezhojilo protiprávní vyloučení uvedeného subjektu z předchozího nabídkového
řízení. Konečně, podle Soudního dvora z článků 43 ES a 49 ES, ze zásady rovného zacházení,
povinnosti transparentnosti, jakož i ze zásady právní jistoty vyplývá, že podmínky a podrobnosti
nabídkového řízení týkajícího se jiných hazardních her než koňských dostihů, a zejména ustanovení
upravující zánik koncesí udělených v takovém nabídkovém řízení, musí být formulovány jasně,
přesně a jednoznačně.
V oblasti svobody usazování a volného pohybu kapitálu je třeba zmínit věc Test Claimants in the FII
Group Litigation (rozsudek ze dne 13. listopadu 2012, věc C-35/11), která navazuje na první rozsudek
vyhlášený v roce 2006 (rozsudek ze dne 12. prosince 2006, věc C-446/04). Soudní dvůr, kterému
bylo znovu předloženo několik předběžných otázek týkajících se britského daňového režimu,
který na dividendy vnitrostátního původu používá metodu osvobození od daně a na dividendy
zahraničního původu metodu zápočtu, vyjasnil dosah svého rozsudku z roku 2006. Rozhodl tak
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zejména, že články 49 SFEU a 63 SFEU brání dotčenému režimu, je-li prokázáno, že sleva na dani,
na niž má v rámci metody zápočtu nárok společnost, která dividendy přijme, je rovnocenná výši
skutečně zaplacené daně ze zisků, z nichž byly dividendy vyplaceny, a že skutečná míra zdanění
zisků společností v dotyčném členském státě je obecně nižší než stanovená nominální sazba daně
v tomto státě. Soudní dvůr mimoto upřesnil rozsah působnosti článku 63 SFEU. V tomto ohledu
rozhodl, že společnost-rezident členského státu vlastnící podíl ve společnosti-rezidentovi třetí
země, který jí zajišťuje nepochybný vliv na rozhodování posledně uvedené společnosti a umožňuje
jí určovat činnost, může s odvoláním na článek 63 SFEU namítat, že právní předpisy uvedeného
členského státu týkající se daňového zacházení s dividendami pocházejícími z uvedené třetí
země, které se nepoužijí výlučně na situace, kdy mateřská společnost vykonává rozhodující vliv na
společnost, která vyplácí dividendy, nejsou v souladu s tímto ustanovením.
Konečně ustanovení Smlouvy o volném pohybu kapitálu byla předmětem výkladu v souvislosti
s přeshraniční bezplatnou výpůjčkou osobního automobilu. V rozsudku van Putten a další (rozsudek
ze dne 26. dubna 2012, spojené věci C-578/10 až C-580/10) Soudní dvůr poté, co konstatoval, že
taková výpůjčka představuje pohyb kapitálu ve smyslu článku 56 ES (nyní článek 63 SFEU), rozhodl,
že tento článek brání právní úpravě členského státu, která svým rezidentům, kteří si vypůjčili
vozidlo registrované v jiném členském státě, při prvním použití tohoto vozidla na tuzemské
silniční síti ukládá daň v plné výši, která je obvykle splatná při registraci vozidla v prvně uvedeném
členském státě, bez ohledu na délku používání předmětného vozidla v této silniční síti a bez
možnosti těchto osob uplatnit právo na osvobození od daně nebo na její vrácení, pokud totéž
vozidlo není určeno hlavně k trvalému užívání na území prvního členského státu ani není skutečně
tímto způsobem užíváno. Podle Soudního dvora by totiž za takových podmínek byl vztah daných
vozidel k území členského státu nedostatečný k tomu, aby mohlo být odůvodněno uložení daně,
která je obvykle splatná při registraci vozidla v tomto státě.

Víza, azyl a přistěhovalectví
Pozornost si zasluhuje několik rozsudků týkajících se těchto různých oblastí. Ve věci Kastrati
(rozsudek ze dne 3. května 2012, věc C-620/10) byl Soudní dvůr dotázán na důsledky zpětvzetí
žádosti o azyl ve smyslu nařízení č. 343/200319. Soudní dvůr shledal, že výše uvedené nařízení
musí být vykládáno v tom smyslu, že zpětvzetí žádosti o azyl ve smyslu čl. 2 písm. c) tohoto
nařízení, k němuž dojde dříve, než členský stát příslušný pro přezkum této žádosti vysloví souhlas
s převzetím žadatele, má za následek, že se toto nařízení dále nepoužije. V takovémto případě
přísluší členskému státu, na jehož území byla žádost podána, přijmout rozhodnutí podmíněná
tímto zpětvzetím, a zejména zastavit posuzování žádosti a učinit o tom ve spisu žadatele příslušnou
poznámku.
Jestliže totiž žadatel vezme žádost o azyl zpět dříve, než vyzvaný členský stát vysloví souhlas s jeho
převzetím, nelze nadále dosáhnout hlavního účelu nařízení č. 343/2003, tzn. zjištění členského státu
příslušného k posuzování žádosti o azyl za účelem zajištění účinného přístupu k vyhodnocení, zda
se žadatel nachází v postavení uprchlíka.
Ve věci Y a Z (rozsudek ze dne 5. září 2012, spojené věci C-71/11 až C-99/11) se Soudní dvůr
zabýval podmínkami přiznání postavení uprchlíka, a konkrétně pojmem „akt pronásledování“
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Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského
státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských
států (Úř. věst. L 50, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 109).
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z náboženských důvodů ve smyslu čl. 2 písm. c) a čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/8320. Y a Z,
původem z Pákistánu, žili v Německu, kde požádali o azyl a ochranu jakožto uprchlíci. Tvrdili, že byli
nuceni opustit Pákistán z důvodu příslušnosti k ahmadistickému společenství.
Soudní dvůr nejprve konstatoval, že akt pronásledování, který by příslušné orgány zavazoval
k přiznání postavení uprchlíka, mohou představovat pouze některé formy závažného zásahu do
práva na svobodu náboženského vyznání – nikoliv každý zásah do tohoto práva. Omezení výkonu
tohoto práva stanovená zákonem tudíž nelze považovat za pronásledování, jestliže respektují jeho
podstatný obsah. Samotné porušení tohoto práva dále představuje pronásledování pouze tehdy,
je-li dostatečně závažné a dotyčná osoba je jím významně postižena.
Soudní dvůr dále uvedl, že jednání, která mohou představovat „vážné porušení“, zahrnují závažná
jednání, kterými je dotčena svoboda dotyčné osoby nejen vykonávat víru v soukromí, ale rovněž ji
vykonávat veřejně.
Soudní dvůr měl dále za to, že jestliže se prokáže, že dotyčná osoba bude po návratu do země
původu provádět náboženské úkony, které ji vystaví skutečnému nebezpečí pronásledování,
bude jí muset být přiznáno postavení uprchlíka. V tomto ohledu Soudní dvůr shledal, že při
individuálním posuzování žádosti směřující k získání postavení uprchlíka vnitrostátní orgány od
žadatele nemohou důvodně očekávat, že se vzdá projevů nebo výkonu určitých náboženských
aktů, aby se nebezpečí pronásledování vyhnul.
Konečně, při posuzování úrovně nebezpečí, kterému je žadatel vystaven v zemi původu z důvodu
svého náboženského vyznání, Soudní dvůr upřesnil, že subjektivní okolnost, že provádění
náboženských úkonů na veřejnosti určitým způsobem, který je předmětem zpochybněných
omezení, je pro dotyčnou osobu zvláště významné pro účely zachování její náboženské identity, je
relevantní skutečností.
Ve věci K (rozsudek ze dne 6. listopadu 2012, věc C-245/11) Soudní dvůr rozhodl, že čl. 15 odst. 2
nařízení č. 343/200321 musí být vykládán v tom smyslu, že za okolností, kdy je osoba, které byl
poskytnut azyl v členském státě, závislá z důvodu vážné nemoci na svém příbuzném, který je
žadatelem o azyl, ale jehož žádost je v souladu s kritérii uvedenými v kapitole III tohoto nařízení
přezkoumávána v jiném členském státě, stává se členský stát, ve kterém tyto osoby bydlí,
příslušným ke zkoumání žádosti o azyl.
Soudní dvůr měl za to, že tento členský stát přebírá povinnosti spojené s touto příslušností a o této
skutečnosti informuje členský stát, který byl původně příslušný, a to i když posledně uvedený stát
nepodal v tomto smyslu žádost v souladu s odst. 1 druhou větou téhož článku.
Článek 15 odst. 2 nařízení č. 343/2003 se totiž použije v situaci závislosti, kdy na pomoci příbuzného
přítomného v jiném členském státě, než který byl určen jako příslušný s ohledem na kritéria
uvedená v kapitole III nařízení č. 343/2003, není závislý žadatel o azyl samotný, nýbrž naopak je
příbuzný přítomný v tomto jiném členském státě závislý na pomoci žadatele o azyl.
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Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní
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Toto ustanovení se použije rovněž v případě, kdy v něm uvedené humanitární důvody jsou dány
u osoby, která je ve smyslu tohoto ustanovení závislá a která i když není rodinným příslušníkem ve
smyslu čl. 2 písm. i) tohoto nařízení, má rodinné vazby k žadateli o azyl a které je žadatel schopen
skutečně poskytnout nezbytnou pomoc ve smyslu čl. 11 odst. 4 nařízení Komise č. 1560/200322,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 343/2003.
Rovněž v oblasti práva na azyl Soudní dvůr ve věci Abed El Karem El Kott a další (rozsudek ze dne
19. prosince 2012, věc C-364/11) vyložil čl. 12 odst. 1 písm. a) druhou větu směrnice 2004/8323
v souladu s Ženevskou úmluvou24, která je základem mezinárodního právního režimu na ochranu
uprchlíků. Soudní dvůr shledal, že případ, kdy ochrana nebo podpora od jiného orgánu nebo
odborné organizace Organizace spojených národů než vysokého komisaře Organizace spojených
národů pro uprchlíky není „z jakýchkoli důvodů“ dále udělována, zahrnuje rovněž situaci osoby,
která skutečně využila této ochrany nebo podpory, ale nadále ji nevyužívá z důvodu, který nemůže
ovlivnit a který je nezávislý na její vůli. Příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, jenž
je odpovědný za přezkum žádosti podané takovou osobou, přísluší na základě individuálního
hodnocení žádosti ověřit, zda tato osoba byla nucena opustit oblast působení tohoto orgánu nebo
této odborné organizace, přičemž o tento případ se jedná tehdy, jestliže se tato osoba nacházela
v osobním stavu závažné nejistoty a dotyčný orgán nebo odborná organizace jí v této oblasti
nemohly zajistit životní podmínky odpovídající úkolu, který je uvedenému orgánu nebo odborné
organizaci svěřen.
Soudní dvůr rovněž uvedl, že čl. 12 odst. 1 písm. a) druhá věta směrnice 2004/83 musí být vykládán
v tom smyslu, že jestliže příslušné orgány členského státu odpovědného za přezkum žádosti
o azyl zjistily, že je v případě žadatele splněna podmínka týkající se ukončení ochrany nebo
podpory poskytované Agenturou Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch
palestinských uprchlíků (UNRWA), možnost ipso facto se „dovolat této směrnice“ znamená uznání
za uprchlíka ve smyslu čl. 2 písm. c) této směrnice ze strany tohoto členského státu a automatické
přiznání postavení uprchlíka tomuto žadateli, pokud se na něj nevztahuje odst. 1 písm. b) nebo
odstavce 2 a 3 tohoto článku 12.
V oblasti přistěhovalectví se ve věci Kamberaj (rozsudek ze dne 24. dubna 2012, věc C-571/10)
Tribunale di Bolzano dotázal Soudního dvora na slučitelnost mechanismu rozdělování finančních
prostředků určených na příspěvky na bydlení, podle kterého je se státními příslušníky třetích zemí,
již jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, zacházeno méně příznivě v porovnání se zacházením
s občany Unie, se směrnicí 2003/10925.
Soudní dvůr nejprve uvedl, že státní příslušník třetí země, který získal ve členském státě právní
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, je ohledně příspěvků na bydlení v situaci
srovnatelné se situací občana Unie majícího tytéž ekonomické potřeby.
Podle Soudního dvora je dále na vnitrostátním soudu, aby posoudil, zda příspěvek na bydlení
spadá pod kategorie uvedené ve zmíněné směrnici, a to s přihlédnutím jak k integračnímu cíli
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sledovanému touto směrnicí, tak k ustanovením Listiny základních práv. Podle znění samotné
směrnice mohou členské státy omezit uplatňování rovného zacházení v oblasti sociální podpory
a sociální ochrany na základní dávky. Soudní dvůr upřesnil, že smysl a dosah pojmu „základní
dávky“ musí být zjišťován s přihlédnutím k cíli sledovanému uvedenou směrnicí, tj. integraci
státních příslušníků třetích zemí, kteří dlouhodobě oprávněně pobývali v členských státech.
Při výkladu tohoto pojmu musí být respektovány zásady Listiny základních práv26, která uznává
a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit důstojnou
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.
Soudní dvůr mimoto připomněl, že jelikož právo státních příslušníků třetích zemí na rovné
zacházení v oblastech vyjmenovaných v této směrnici je obecným pravidlem, jakákoliv výjimka
v tomto ohledu musí být vykládána restriktivně a lze se jí dovolávat pouze tehdy, když orgány
dotyčného členského státu příslušné k provádění uvedené směrnice jasně vyjádřily úmysl ji využít.
Soudní dvůr proto rozhodl, že čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 2003/109 brání celostátní nebo
regionální právní úpravě, která – při rozdělování finančních prostředků určených na příspěvky
na bydlení – stanoví rozdílné zacházení se státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky
členského státu, v němž mají bydliště, pokud příspěvek na bydlení spadá do oblastí, na které se
vztahuje zásada rovného zacházení stanovená uvedenou směrnicí o státních příslušnících třetích
zemí, kteří mají právní postavení dlouhodobě pobývajících rezidentů, a představuje základní dávku
ve smyslu této směrnice, což jsou skutečnosti, které musí ověřit vnitrostátní soud.
Ohledně kontroly na hranicích, více než dva roky po věcech Melki a Abdeli27, Soudní dvůr ve
věci Adil (rozsudek ze dne 19. července 2012, věc C-278/12 PPU) vyložil články 20 a 21 nařízení
č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb
osob (Schengenský hraniční kodex)28, tentokrát při příležitosti žádosti o rozhodnutí o předběžné
otázce podané Raad van State Nizozemského království v rámci sporu mezi státním příslušníkem
třetí země a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministr pro přistěhovalectví, integraci
a azyl) ohledně legality kontroly provedené v Nizozemsku v pohraniční oblasti s Německem, při níž
byl tento státní příslušník třetí země zajištěn z důvodu neoprávněného pobytu na nizozemském
území, a s tím související legalitou jeho zajištění.
Soudní dvůr rozhodl, že články 20 a 21 uvedeného nařízení nebrání vnitrostátním právním
předpisům, které umožňují příslušníkům bezpečnostních sborů pověřeným ostrahou hranic
a kontrolováním cizinců provádět kontroly v zeměpisném pásmu 20 kilometrů od pozemní hranice
mezi členským státem a smluvními státy Úmluvy k provedení Schengenské dohody, jejichž účelem
je ověřit, zda legitimované osoby splňují podmínky legálního pobytu platné v daném členském
státě, pokud uvedené kontroly vycházejí ze všeobecných informací a ze zkušeností týkajících
se nelegálního pobytu osob v místě kontroly, pokud mohou být prováděny také v omezeném
rozsahu za účelem získání takových všeobecných informací a údajů vycházejících ze zkušeností
v dané oblasti a pokud jejich provádění podléhá jistým omezením zejména co do jejich intenzity
a četnosti. Tyto kontroly totiž nejsou hraničními kontrolami, které jsou článkem 20 nařízení
č. 562/2006 zakázány, a čl. 21 písm. a) tohoto nařízení takové kontroly zakazuje, pouze pokud mají
účinek rovnocenný hraničním kontrolám.
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Článek 34 Listiny základních práv.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2010, spojené věci C-188/10 a C-189/10.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví
kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
(Úř. věst. L 105, s. 1).
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Konečně ve věci Vo (rozsudek ze dne 10. dubna 2012, věc C-83/12 PPU) Soudní dvůr upřesnil svou
judikaturu týkající se vízové politiky v rámci žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané
Bundesgerichtshof v souvislosti s trestním řízením zahájeným proti vietnamskému státnímu
příslušníkovi z toho důvodu, že státním příslušníkům třetích států, kteří jsou držiteli víz získaných
podvodným způsobem, pomohl ke vstupu na německé území. Soudní dvůr rozhodl, že články 21
a 34 nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)29 nebrání vnitrostátním
právním předpisům upravujícím trestní postih za napomáhání k nedovolenému přistěhovalectví
v případech, kdy převedené osoby, které jsou státními příslušníky třetích států, jsou držiteli víz,
jež získaly podvodným způsobem tím, že příslušné orgány členského státu, jenž je udělil, uvedly
v omyl ohledně skutečného účelu cesty, aniž byla tato víza předtím prohlášena za neplatná.

Justiční spolupráce v občanských věcech a mezinárodní právo soukromé
V průběhu roku 2012 vydal Soudní dvůr řadu rozhodnutí týkajících se justiční spolupráce
v občanských věcech.
V rozhodnutí Health Service Executive (rozsudek ze dne 26. dubna 2012, věc C-92/12 PPU), vydaném
v rámci naléhavého řízení o předběžné otázce, se Soudní dvůr vyjádřil k různým aspektům nařízení
č. 2201/200330 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech
rodičovské zodpovědnosti. Soudní dvůr nejprve rozhodl, že rozhodnutí soudu členského státu,
které stanoví umístění dítěte do uzavřené terapeutické a výchovné ústavní péče nacházející
se v jiném členském státě, která je za účelem ochrany po stanovenou dobu spojena s odnětím
svobody, spadá do věcné působnosti nařízení č. 2201/2003. Dále měl Soudní dvůr za to, že
souhlas stanovený v čl. 56 odst. 2 nařízení musí být udělen příslušným veřejnoprávním orgánem
před vydáním rozhodnutí o umístění dítěte. Upřesnil, že v případě pochybností o tom, zda byl
souhlas v dožádaném členském státě vydán platně, protože nebylo možné s jistotou určit, kdo
byl v posledně uvedeném státě příslušným orgánem, je možné zhojení za účelem zabezpečení, že
požadavek souhlasu stanovený v článku 56 nařízení byl zcela splněn.
Co se týče vykonatelnosti rozhodnutí soudu členského státu, kterým se nařizuje nucené umístění
dítěte do uzavřeného zařízení nacházejícího se v jiném členském státě, Soudní dvůr rozhodl,
že takové rozhodnutí musí být před vykonáním v dožádaném členském státě prohlášeno za
vykonatelné. Aby nařízení nebylo zbaveno svého užitečného účinku, musí být návrh na prohlášení
vykonatelnosti projednán zvlášť rychle a opravný prostředek podaný proti takovémuto rozhodnutí
soudu dožádaného členského státu nemůže mít odkladný účinek. Soudní dvůr konečně rozhodl,
že souhlas s umístěním v dožádaném členském státě platí pouze po dobu uvedenou v rozhodnutí
soudu dožadujícího členského státu a v případě obnovení rozhodnutí musí být požádáno o nový
souhlas dožádaného členského státu. Stejně tak rozhodnutí o umístění na určitou dobu, které bylo
prohlášeno za vykonatelné, může být v dožádaném členském státě vykonáno pouze po dobu
uvedenou v rozhodnutí o umístění.

29

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství
o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, s. 1).

30

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve
věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst.
L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).
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Ve věci ERSTE Bank Hungary (rozsudek ze dne 5. července 2012, věc C-527/10) měl Soudní dvůr určit,
zda se čl. 5 odst. 1 nařízení č. 1346/200031 o úpadkovém řízení, který se týká věcných práv třetích
osob k majetku dlužníka nacházejícímu se na území jiného členského státu, než je stát, kde došlo
k zahájení úpadkového řízení, použije rovněž v případě, kdy se dotyčný majetek nachází na území
státu, který se stal členským státem Unie až po zahájení řízení proti dlužníkovi. Soudní dvůr zaprvé
připomněl, že článek 4 nařízení stanoví obecnou zásadu, že se na úpadkové řízení a jeho účinky
použije právo členského státu, který řízení zahájil. Nicméně k ochraně legitimního očekávání
a právní jistoty transakcí v členských státech jiných než ve státě, ve kterém bylo úpadkové řízení
zahájeno, stanoví nařízení z tohoto pravidla výjimky. Mezi tyto výjimky patří čl. 5 odst. 1, který
uvádí, že zahájením úpadkového řízení nejsou dotčena věcná práva věřitelů stran majetku, který
patří dlužníkovi a nachází se v okamžiku zahájení řízení na území jiného členského státu. Podle
Soudního dvora je třeba čl. 5 odst. 1 chápat jako ustanovení, které tím, že se odchyluje od pravidla
práva státu, ve kterém bylo řízení zahájeno, umožňuje použít na věcné právo věřitele nebo třetí
osoby k určitému majetku, který patří dlužníkovi, právo členského státu, na jehož území se dotčený
majetek nachází. Soudní dvůr rozhodl, že se toto ustanovení vztahuje rovněž na úpadková řízení
zahájená před přistoupením nového členského státu k Unii v případě, kdy se majetek dlužníka,
společnosti v konkurzu se sídlem ve starém členském státě, který byl předmětem dotčeného
věcného práva, nacházel ke dni přistoupení na území tohoto nového členského státu.
V několika dalších rozhodnutích měl Soudní dvůr vyložit nařízení č. 44/200132, mimo jiné
ve věci G (rozsudek ze dne 15. března 2012, věc C-292/10), ve které rozhodl, že čl. 4 odst. 1
nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání použití čl. 5 odst. 3 téhož nařízení na žalobu
na náhradu škody způsobené provozováním internetové stránky proti žalovanému, který je
pravděpodobně občanem Unie, ale jehož místo pobytu není známo, pokud soud, kterému byla
žaloba předložena, nedisponuje průkaznými indiciemi, které by mu umožnily dojít k závěru, že
uvedený žalovaný má skutečně bydliště mimo území Evropské unie. Soudní dvůr rovněž rozhodl,
že unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání vynesení rozsudku pro zmeškání vůči
žalovanému, kterému byla žaloba při nemožnosti zjistit místo jeho pobytu doručena zveřejněním
podle vnitrostátního práva, za podmínky, že soud, který se věcí zabývá, za tímto účelem zajistil,
aby proběhla veškerá pátrání, která ukládají zásady řádné péče a dobré víry, aby byl zjištěn pobyt
tohoto žalovaného. V tomtéž rozhodnutí a tentokrát v souvislosti s nařízením č. 805/200433 Soudní
dvůr dále upřesnil, že unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby byl jako
evropský exekuční titul ve smyslu nařízení č. 805/2004 potvrzen rozsudek pro zmeškání vynesený
proti žalovanému, jehož adresa není známa.
V dalším rozhodnutí, Folien Fischer a Fofitec (rozsudek ze dne 25. října 2012, věc C-133/11), Soudní
dvůr zpřesnil působnost čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001, když rozhodl, že negativní určovací
žaloba, jejímž cílem je nechat určit neexistenci deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti, spadá do
působnosti tohoto ustanovení.
Ve věci Trade Agency (rozsudek ze dne 6. září 2012, věc C-619/10) měl Soudní dvůr příležitost vyložit
důvody odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí vydaných pro zmeškání, které jsou uvedeny v čl. 34
bodech 1 a 2 nařízení č. 44/2001.

31

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 160, s. 1; Zvl. vyd. 19/01,
s. 191).

32

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).

33

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský
exekuční titul pro nesporné nároky (Úř. věst. L 143, s. 15; Zvl. vyd. 19/07, s. 38).
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Článek 34 bod 2 umožňuje soudu dožádaného členského státu odmítnout uznání a výkon
rozhodnutí vydaného pro zmeškání proti žalovanému, kterému nebyl návrh na zahájení řízení
doručen v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu
na jednání před soudem. Podle článku 54 uvedeného nařízení členský stát, který žádá o výkon
soudního rozhodnutí, musí předat dožádanému státu osvědčení uvádějící datum doručení návrhu
na zahájení řízení. Soudní dvůr připomněl, že funkce tohoto osvědčení spočívá v tom, že v první fázi
řízení zavedeného uvedeným nařízením usnadňuje přijetí prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí
přijatého členským státem původu. Takto sledovaného cíle však nemůže být dosaženo tím, že se
oslabí, bez ohledu na to jakým způsobem, právo žalovaného se v řízení účinně bránit. Dodržování
tohoto práva vyžaduje, aby se odpůrce mohl v řízení, v němž bude poskytnuta možnost vyjádření
oběma stranám, domáhat zrušení prohlášení vykonatelnosti, jestliže se domnívá, že existuje jeden
z důvodů pro nevykonání rozhodnutí. Pokud odpůrce využije takovéhoto procesního prostředku
a dovolává se toho, že mu nebyl doručen návrh na zahájení řízení, má soud dožádaného
členského státu pravomoc provést samostatné posouzení souboru důkazů a ověřit soulad mezi
nimi a informacemi obsaženými v osvědčení za účelem zhodnocení, zda byl žalovanému, v jehož
nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, skutečně doručen návrh na zahájení řízení a zda k tomuto
doručení došlo v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který mu umožnil
přípravu na jednání před soudem.
Soudní dvůr se rovněž vyjádřil k možnosti soudu dovolávat se ustanovení o veřejném pořádku
podle čl. 34 bodu 1 nařízení z důvodu, že rozhodnutí, které má být vykonáno, porušuje právo
žalovaného na spravedlivý proces. Podle Soudního dvora nemůže soud dožádaného členského
státu na základě tohoto ustanovení odmítnout výkon rozsudku pro zmeškání, jímž byl spor
rozhodnut po meritorní stránce, který neobsahuje posouzení předmětu ani základu žaloby a který
neuvádí žádné argumenty k opodstatněnosti této žaloby, ledaže se mu s přihlédnutím ke všem
relevantním okolnostem jeví, že tento rozsudek představuje zjevný a nepřiměřený zásah do práva
žalovaného na spravedlivý proces.
Konečně ve věci Mühlleitner (rozsudek ze dne 6. září 2012, věc C-190/11) Soudní dvůr rozhodl, že
možnost spotřebitele žalovat zahraničního obchodníka u vnitrostátního soudu na základě čl. 15
odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001 nevyžaduje, aby sporná smlouva byla uzavřena na dálku. Tak je
tomu zejména tehdy, pokud se spotřebitel vydá do členského státu obchodníka za účelem podpisu
smlouvy. Soudní dvůr zdůraznil, že zásadní podmínkou, na kterou se váže použití tohoto pravidla,
je podmínka související se zaměřením profesionální nebo podnikatelské činnosti na bydliště
spotřebitele. V této souvislosti platí, že navázání kontaktu na dálku i rezervování zboží nebo služby
na dálku, nebo tím spíše i uzavření spotřebitelské smlouvy na dálku, ukazují na spojitost smlouvy
s takovou činností.

Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
V této oblasti si zasluhují zmínit především dvě věci týkající se rámcového rozhodnutí 2002/58434
a evropského zatýkacího rozkazu.
V prvním rozhodnutí, rozsudku West (rozsudek ze dne 28. června 2012, věc C-192/12 PPU), se Soudní
dvůr zabýval pojmem „vykonávající členský stát“ ve smyslu čl. 28 odst. 2 rámcového rozhodnutí.
Toto ustanovení stanoví, že osoba, která byla předána vystavujícímu členskému státu na základě
evropského zatýkacího rozkazu, může být tímto státem předána jinému členskému státu, než je

34

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34).
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„vykonávající členský stát“, na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného kvůli trestnému
činu, který byl spáchán před jejím předáním, pouze se souhlasem uvedeného „vykonávajícího
členského státu“. Problémem ve věci West bylo určení tohoto „vykonávajícího členského státu“,
který musí dát souhlas s dalším předáním jinému členskému státu, jelikož vyžádaná osoba byla
předmětem po sobě jdoucích žádostí o předání. Soudní dvůr, vycházeje z cíle vytvoření prostoru
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, který sleduje rámcové rozhodnutí, a v souladu se vzájemnou
důvěrou, která má existovat mezi členskými státy, rozhodl, že čl. 28 odst. 2 rámcového rozhodnutí
musí být vykládán v tom smyslu, že další předání osoby – která má být na základě po sobě jdoucích
evropských zatýkacích rozkazů vícekrát předána mezi členskými státy – jinému členskému státu
než státu, který ji naposledy předal, podléhá souhlasu členského státu, který provedl toto poslední
předání.
Ve druhé věci, Lopes Da Silva Jorge (rozsudek ze dne 5. září 2012, věc C-42/11), Soudní dvůr vyložil
čl. 4 bod 6 rámcového rozhodnutí, který stanoví, že výkon evropského zatýkacího rozkazu lze
odmítnout, pokud se osoba vyžádaná za účelem výkonu trestu odnětí svobody zdržuje ve
vykonávajícím členském státě, je jeho státním příslušníkem nebo zde má trvalé bydliště, a pokud
se tento stát zaváže provést výkon tohoto trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného s odnětím svobody v souladu se svým vnitrostátním právem. Soudní dvůr se měl
vyjádřit ke slučitelnosti francouzské prováděcí právní úpravy, která absolutně a automaticky
vylučovala možnost státních příslušníků jiných členských států, kteří mají bydliště nebo se zdržují
ve Francii, vykonat trest v tomto členském státě. V souladu se zásadou zákazu diskriminace na
základě státní příslušnosti zakotvenou v článku 18 SFEU Soudní dvůr rozhodl, že členský stát
nemůže vyhradit nárok na nevykonání evropského zatýkacího rozkazu za účelem výkonu trestu
odnětí svobody uloženého v jiném členském státě na území prvně uvedeného státu pouze svým
státním příslušníkům.

Hospodářská soutěž
V oblasti hospodářské soutěže vydal Soudní dvůr i letos několik rozsudků, které stojí za povšimnutí.
Zaprvé je třeba stran kartelových dohod a jednání ve vzájemné shodě zmínit věc Toshiba
Corporation a další (rozsudek ze dne 14. února 2012, věc C-17/10), která se týká uplatnění unijních
pravidel hospodářské soutěže na kartelovou dohodu, jež vyvolala účinky v členském státě před
jeho přistoupením k Evropské unii. Soudní dvůr rozhodl, že v řízení zahájeném po 1. květnu 2004
nemohou být ustanovení článku 81 ES a čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1/2003 použita na kartelovou
dohodu, jež vyvolala účinky v obdobích před 1. květnem 2004 na území státu, který přistoupil
k Unii k tomuto dni. Pokud Evropská komise zahájí ve věci kartelové dohody řízení podle
kapitoly III nařízení č. 1/2003, neztrácí tím orgán pro hospodářskou soutěž dotčeného členského
státu podle čl. 11 odst. 6 nařízení č. 1/2003 ve spojení s čl. 3 odst. 1 téhož nařízení pravomoc
postihovat na základě vnitrostátního práva hospodářské soutěže protisoutěžní účinky, které
tato dohoda vyvolala na území uvedeného členského státu v obdobích před jeho přistoupením
k Evropské unii. K uplatnění zásady ne bis in idem Soudní dvůr upřesnil, že tato zásada nebrání
tomu, aby byly podnikům, jež se účastnily kartelové dohody, vnitrostátním orgánem pro
hospodářskou soutěž dotčeného členského státu uloženy pokuty postihující účinky, které tato
dohoda vyvolala na území tohoto státu v době před jeho přistoupením k Evropské unii, vzhledem
k tomu, že pokuty, které byly účastníkům této dohody uloženy rozhodnutím Evropské komise
přijatým před vydáním rozhodnutí uvedeného vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž,
uvedené účinky nepostihovaly.
Zadruhé ve spojených věcech Alliance One International a Standard Commercial Tobacco v. Komise
a Komise v. Alliance One International a další (rozsudek ze dne 19. července 2012, spojené věci
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C-628/10 P a C-14/11 P) Soudní dvůr upřesnil judikaturu týkající se domněnky rozhodujícího vlivu
vykonávaného mateřskou společností na její 100% vlastněnou dceřinou společnost. Soudní dvůr
v tomto ohledu rozhodl, že i když Komisi nic nebrání v tom, aby skutečný výkon rozhodujícího
vlivu mateřské společnosti na její dceřinou společnost prokázala jinými důkazy nebo kombinací
takovýchto důkazů s uvedenou domněnkou, zásada rovného zacházení vyžaduje, že pokud Komise
přijme specifickou metodu, musí pro určení, zda je třeba činit odpovědnými mateřské společnosti,
jejichž dceřiné společnosti se účastnily téže kartelové dohody – s výjimkou zvláštních okolností –
vycházet ze stejných kritérií v případě všech těchto mateřských společností. Je-li dále namítána
diskriminace, právo Komise na obhajobu nejde tak daleko, že by měla možnost bránit legalitu
svého rozhodnutí tím, že během soudního řízení předloží důkazy, které mají dokázat odpovědnost
mateřské společnosti, jež však v tomto rozhodnutí nejsou uvedeny. Soudní dvůr rovněž upřesnil,
že mateřskou společnost a její dceřinou společnost, která je sama mateřskou společností té
společnosti, která se dopustila protiprávního jednání, lze považovat za hospodářskou jednotku
spolu s posledně uvedenou společností. Skutečnost, že tato mateřská společnost a její dceřiná
společnost vykonávají v průběhu určitého období nad dceřinou společností, která se dopustila
protiprávního jednání, pouze společnou kontrolu, sama o sobě nebrání zjištění, že tyto společnosti
tvoří hospodářskou jednotku, jestliže se prokáže skutečný výkon rozhodujícího vlivu těchto dvou
mateřských společností na obchodní politiku dceřiné společnosti, která se dopustila protiprávního
jednání.
Zatřetí a nakonec je třeba upozornit na rozsudek Otis a další (rozsudek ze dne 6. listopadu 2012,
věc C-199/11), který byl vydán v kontextu občanskoprávní žaloby, podané Evropskou komisí
k belgickému soudu, na náhradu škody způsobené Unii kartelovou dohodou v odvětví výtahů, jež
mohla ovlivnit některé veřejné zakázky zadané různými orgány a institucemi Unie. Soudní dvůr,
kterému byly předloženy předběžné otázky týkající se pravomoci Komise a respektování práva
na účinnou soudní ochranu, rozhodl zaprvé, že unijní právo nebrání tomu, aby Evropská komise
zastupovala Evropskou unii před vnitrostátním soudem rozhodujícím o takové žalobě, aniž je pro
ni nezbytné mít k tomu zmocnění od těchto orgánů a institucí. Zadruhé měl Soudní dvůr za to, že
článek 47 Listiny základních práv Evropské unie nebrání tomu, aby Evropská komise podala jménem
Evropské unie k vnitrostátnímu soudu žalobu na náhradu škody vzniklé Unii v důsledku kartelové
dohody nebo praktiky, jejichž rozpor s článkem 81 ES nebo s článkem 101 SFEU byl konstatován
rozhodnutím Komise. Soudní dvůr totiž poté, co připomněl, že právo na účinnou soudní ochranu
je tvořeno mimo jiné právem na přístup k soudům a zásadou „rovnosti zbraní“, předně uvedl,
že pravidlo, podle kterého jsou vnitrostátní soudy vázány konstatováním protiprávního jednání
v rozhodnutí Komise, neznamená, že účastníci řízení nemají přístup k soudu, jelikož unijní právo
stanoví systém soudního přezkumu rozhodnutí Komise v oblasti hospodářské soutěže, který
poskytuje veškeré záruky požadované Listinou základních práv. Soudní dvůr dále rozhodl, že i když
je pravda, že vnitrostátní soudy jsou vázány zjištěním Komise o existenci protisoutěžního jednání,
nic to nemění na tom, že pouze ony mají pravomoc k posouzení existence škody a přímé příčinné
souvislosti mezi tímto jednáním a vzniklou škodou. I když Komise ve svém rozhodnutí určila přesné
účinky protiprávního jednání, přísluší vždy vnitrostátním soudům, aby individuálně určily škodu
způsobenou každé osobě, která podala žalobu na náhradu škody. Z těchto důvodů Komise není
soudcem a stranou ve vlastní věci. Stran zásady „rovnosti zbraní“ Soudní dvůr závěrem připomněl,
že jejím cílem je zajistit rovnováhu mezi účastníky řízení, a zaručit tak, že jakýkoli dokument
předložený soudu může být posouzen a napaden kterýmkoli účastníkem řízení. Soudní dvůr
přitom konstatoval, že Komise vnitrostátnímu soudu neposkytla informace, které získala v průběhu
řízení o protiprávním jednání. Podle Soudního dvora unijní právo každopádně zakazuje Komisi
používat informace vyžádané v rámci šetření v oblasti hospodářské soutěže pro jiné účely, než pro
které byly získány.
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Dále v oblasti zneužití dominantního postavení byl Soudní dvůr ve věci Post Danmark (rozsudek
ze dne 27. března 2012, věc C-209/10) dotázán, za jakých okolností musí být politika nízkých cen
uplatňovaná vůči některým bývalým zákazníkům konkurenta ze strany podniku s dominantním
postavením, v daném případě tradičního poštovního provozovatele, považována za zneužití
spočívající ve vyloučení konkurenta odporující článku 82 ES. Soudní dvůr ve svém rozsudku
rozhodl, že článek 82 ES podniku s dominantním postavením zakazuje zejména to, aby používal
praktiky mající za následek vyloučení jeho konkurentů považovaných za stejně výkonné jako on
sám a posilující jeho dominantní postavení uplatněním jiných prostředků, než jsou ty, které spadají
do hospodářské soutěže na základě výkonnosti. Ohledně konkrétně dotčených praktik Soudní
dvůr rozhodl, že článek 82 ES musí být vykládán v tom smyslu, že politika nízkých cen uplatňovaná
vůči některým bývalým významným zákazníkům konkurenta ze strany podniku s dominantním
postavením nemůže být považována za zneužití spočívající ve vyloučení konkurenta pouze
z důvodu, že cena uplatňovaná tímto podnikem vůči jednomu z těchto zákazníků je nižší, než
kolik činí průměrné celkové náklady připadající na předmětnou činnost, avšak vyšší, než kolik
činí průměrné přírůstkové náklady na tuto činnost, definované jako náklady, které by měly
v krátkodobém nebo střednědobém horizontu vymizet, kdyby podnik musel přestat vykonávat
předmětnou činnost. Za účelem posouzení existence protisoutěžních účinků za takových
okolností je třeba přezkoumat, zda tato cenová politika – bez objektivního odůvodnění – vede
ke skutečnému nebo pravděpodobnému vyloučení tohoto konkurenta na úkor hospodářské
soutěže, a v důsledku toho na úkor zájmů spotřebitelů. Soudní dvůr rovněž shledal, že skutečnost,
že cenovou politiku uplatňovanou podnikem s dominantním postavením lze označit za cenovou
diskriminaci, nemůže sama o sobě ukazovat na existenci zneužití spočívajícího ve vyloučení
konkurenta. Soudní dvůr kromě toho rozhodl, že podnik v dominantním postavení může jednání,
na které by se mohl vztahovat zákaz uvedený v článku 82 ES, odůvodnit. Takový podnik může
za tím účelem zejména prokázat, že buď je jeho jednání objektivně nezbytné, nebo že účinek
vyloučení, který je důsledkem takového jednání, může být vyvážen nebo dokonce převážen
výhodami ve formě efektivnosti, ze které má prospěch i spotřebitel.
V další věci z oblasti zneužití dominantního postavení, kterou je třeba zmínit, věci AstraZeneca
v. Komise (rozsudek ze dne 6. prosince 2012, věc C-457/10 P), byl projednáván kasační opravný
prostředek proti rozsudku Tribunálu, který v zásadě potvrdil rozhodnutí Komise konstatující
zneužívající jednání přičitatelné farmaceutickému podniku AstraZeneca. Komise ve svém
rozhodnutí vytkla podniku první zneužívající jednání spočívající v úmyslně klamavých prohlášeních
učiněných vůči patentovým úřadům některých členských států s cílem získat nebo ponechat si
dodatková ochranná osvědčení prodlužující ochranu na základě patentu, a to s cílem vyloučit
výrobce generických přípravků z trhu. Druhé vytýkané zneužívající jednání spočívalo v odnětí
povolení pro uvedení léčivého přípravku na trh v některých členských státech s cílem oddálit
a ztížit vstup generických léčivých přípravků na trh, jakož i zabránit paralelním dovozům.
Co se týče zejména prvního zneužití týkajícího se dodatkových ochranných osvědčení, Soudní dvůr
připomněl, že unijní právo zakazuje podniku v dominantním postavení, aby vylučoval soutěžitele,
a posiloval tak své postavení použitím jiných prostředků, než které spadají do hospodářské soutěže
na základě výkonnosti. Soudní dvůr v tomto bodě dospěl k závěru, že Tribunál měl správně za to, že
neměnné a přímočaré jednání farmaceutického podniku, které se vyznačovalo tím, že patentovým
úřadům byla předkládána klamavá prohlášení, a zjevným nedostatkem transparentnosti, kterým
se podnik úmyslně pokoušel uvést patentové úřady a soudy v omyl, aby si co nejdéle zachoval
monopol na trhu s léčivými přípravky, představovalo jednání neslučitelné s hospodářskou soutěží
na základě výkonnosti, a tedy zneužití dominantního postavení. O druhém zneužití dominantního
postavení Soudní dvůr konstatoval, že do takové hospodářské soutěže nespadá rovněž zrušení –
bez objektivního důvodu a po ukončení platnosti výlučného práva přiznaného unijním právem –
rozhodnutí o registraci s cílem bránit zavádění generických přípravků a paralelním dovozům.
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A závěrem o pokutách uložených společnostem měl Soudní dvůr za to, že se Tribunál nedopustil
nesprávného právního posouzení, když dospěl mimo jiné k závěru, že při neexistenci polehčujících
nebo zvláštních okolností musí být zneužití považována za závažná protiprávní jednání. Nebylo
tedy namístě výši pokuty snížit.
V oblasti spojování podniků Soudní dvůr projednával kasační opravné prostředky proti dvěma
rozsudkům Tribunálu vydaným v souvislosti s operací, kterou společnost Vivendi Universal
převedla na společnost Lagardère svá aktiva vztahující se k vydávání knih prostřednictvím
dočasného převodu, na němž se podílela banka Natexis Banques Populaires. Část těchto aktiv byla
po schválení Komisí následně převedena na společnost Wendel v rámci plnění závazků, které na
sebe vzala společnost Lagardère, aby spojení bylo povoleno.
V první věci, Éditions Odile Jacob v. Komise (rozsudek ze dne 6. listopadu 2012, věc C-551/10 P),
Soudní dvůr potvrdil rozsudek Tribunálu zamítající žalobu proti rozhodnutí Komise, kterým se
prohlašuje spojení podniků za slučitelné se společným trhem. Soudní dvůr konkrétně rozhodl, že
okolnost, že spojení bylo uskutečněno před jeho oznámením Komisi, nemá žádný vliv na legalitu
uvedeného rozhodnutí. I když taková okolnost může mít případně za následek sankce stanovené
unijním právem, zejména uložení pokuty, nemůže vést ke zrušení rozhodnutí Komise, jelikož nemá
žádný dopad na slučitelnost předmětného spojení se společným trhem.
V druhé věci, Komise v. Odile Jacob (rozsudek ze dne 6. listopadu 2012, spojené věci C-553/10 P
a C-554/10 P), Soudní dvůr potvrdil rozsudek Tribunálu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Komise
schvalující společnost Wendel jako nabyvatele části aktiv držených společností Lagardère po
provedení spojení. Soudní dvůr rozhodl, že pokud Komise prohlásí spojení za slučitelné se
společným trhem s výhradou, že nabyvatel dodrží určité závazky, mezi něž patří povinnost
aktiva následně převést a určit zplnomocněnce pověřeného dohledem nad tímto následným
převodem, musí být takový zplnomocněnec nezávislý na dotčených stranách a navíc musí jednat
nezávisle ve vztahu k nim, takže nedostatek nezávislosti postačí ke zrušení rozhodnutí Komise.
Otázka, zda tento zplnomocněnec jednal nezávisle, vyvstává, jen bylo-li předtím konstatováno,
že tento zplnomocněnec byl skutečně nezávislý na dotčených stranách. V případě, že unijní soud
správně konstatuje, že zplnomocněnec nebyl nezávislý, není povinen přezkoumat, zda tento
zplnomocněnec jednal in concreto způsobem, který by tento nedostatek nezávislosti potvrdil.
Závěrem k protisoutěžním opatřením přičitatelným členským státům a konkrétně k podporám,
věc Komise v. EDF (rozsudek ze dne 5. června 2012, věc C-124/10 P) se týkala toho, že Komise
kvalifikovala jako státní podporu vzdání se ze strany Francouzské republiky daňové pohledávky,
kterou měla vůči Électricité de France, veřejnému podniku v té době plně v jejím vlastnictví. Soudní
dvůr měl přezkoumat, zda se členský stát, který je zároveň daňovým věřitelem veřejného podniku
a jeho jediným akcionářem, může dovolávat uplatnění kritéria „soukromého investora v tržním
hospodářství“, a vyloučit tak kvalifikaci státní podpory, pokud zvýší kapitál tohoto podniku
vzdáním se této daňové pohledávky, anebo zda je třeba toto kritérium vyloučit, jak učinila v daném
případě Komise, s ohledem na daňovou povahu pohledávky a skutečnost, že stát vzdáním se této
pohledávky využil svých výsad veřejné moci.
Soudní dvůr v tomto rozsudku připomněl, že opatření nelze kvalifikovat jako státní podporu
v případě, že by veřejný podnik příjemce mohl za obvyklých podmínek na trhu získat tutéž výhodu,
jakou získal ze státních prostředků. Soudní dvůr rozhodl, že za účelem posouzení, zda by tatáž
výhoda byla za takových podmínek poskytnuta soukromým investorem, se zohledňují pouze
zisky a závazky státu, které se vážou k jeho postavení akcionáře, a jsou vyloučeny ty, které se
vážou k jeho postavení nositele veřejné moci. Uplatnitelnost kritéria soukromého investora tudíž
v konečném důsledku závisí na tom, zda dotyčný členský stát poskytne hospodářskou výhodu
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podniku, jejž vlastní, jako akcionář, nikoli jako nositel veřejné moci. Soudní dvůr mimoto zdůraznil,
že finanční postavení veřejného podniku příjemce nezávisí na formě, v níž byla tato výhoda bez
ohledu na její povahu poskytnuta, ale na částce, kterou podnik v konečném důsledku získá. Soudní
dvůr proto rozhodl, že kritérium soukromého investora lze uplatnit i v případě, že byly použity
prostředky daňové povahy.
Soudní dvůr nicméně upřesnil, že dovolává-li se členský stát uplatnitelnosti kritéria soukromého
investora, má povinnost jednoznačně a na základě objektivních a ověřitelných skutečností prokázat,
že opatření je provedeno v jeho postavení akcionáře. Konkrétně musí z těchto důkazů jednoznačně
vyplývat, že dotyčný členský stát přijal před nebo současně s poskytnutím hospodářské výhody
rozhodnutí uskutečnit prostřednictvím skutečně provedeného opatření investici v ovládaném
veřejném podniku. Jestliže dotyčný členský stát předloží takové důkazy, je na Komisi, aby učinila
celkové posouzení a zohlednila všechny skutečnosti, které jí umožňují určit, zda uvedený členský
stát vydal dotčené opatření v postavení akcionáře či v postavení nositele veřejné moci. Soudní dvůr
tedy rozhodl, že bylo možné zohlednit cíl sledovaný Francouzskou republikou za účelem určení,
zda jednala jakožto akcionář.
Rovněž v oblasti státních podpor se věc Komise v. Španělsko (rozsudek ze dne 11. prosince 2012, věc
C-610/10) týkala nesplnění, ze strany Španělského království, povinností vyplývajících z rozsudku
Soudního dvora, kterým bylo určeno, že tento členský stát nesplnil své povinnosti, když nepřijal
opatření nezbytná k tomu, aby vyhověl rozhodnutí Komise prohlašujícímu podpory za protiprávní
a neslučitelné se společným trhem.
Soudní dvůr, když rozhodoval o otázce navrácení protiprávních podpor neslučitelných se
společným trhem, připomněl, že v případě, že byl na majetek podniku, jemuž byly poskytnuty
podpory, prohlášen konkurs, lze obnovení předchozí situace a odstranění narušení hospodářské
soutěže vyplývajícího z protiprávně poskytnutých podpor v zásadě dosáhnout zapsáním
pohledávky na vrácení takových podpor na seznam přihlášených pohledávek. Takovým zapsáním
lze však povinnost navrácení splnit pouze tehdy, pokud – v případě, že státní orgány neměly
možnost zajistit navrácení celé částky podpor – konkursní řízení povede k likvidaci podniku, jemuž
byly poskytnuty protiprávní podpory, tj. k definitivnímu ukončení jeho činnosti. Soudní dvůr tudíž
rozhodl, že pokud se podnik, kterému byly poskytnuty podpory, nachází v úpadku a byla založena
společnost s cílem pokračovat v části jeho činností, pokračování v této činnosti, aniž byly zcela
navráceny dotyčné podpory, může způsobit přetrvávání narušení hospodářské soutěže v důsledku
konkurenční výhody, ze které měla tato společnost na trhu prospěch na úkor svých konkurentů.
Má-li taková nově založená společnost nadále prospěch z této výhody, může tak být povinna
navrátit dotčené podpory. V takovém případě zapsání pohledávky týkající se takových podpor na
seznam přihlášených pohledávek nepostačuje samo o sobě k odstranění takto vzniklého narušení
hospodářské soutěže.

Daně
V oblasti daně z přidané hodnoty stojí za zmínku rozsudek Belvedere Costruzioni (rozsudek ze dne
29. března 2012, věc C-500/10). Tato věc se týkala uplatnění italského mimořádného ustanovení,
které stanoví automatické ukončení řízení probíhajících před daňovým soudem ve třetím stupni,
jestliže byla tato řízení zahájena žalobami podanými v prvním stupni více než deset let před datem
vstupu tohoto ustanovení v platnost a orgán daňové správy neměl v prvních dvou stupních řízení
úspěch, a toto automatické ukončení má za následek, že rozhodnutí soudu druhého stupně se
stává pravomocným a daňová pohledávka, které se orgán daňové správy dovolává, zaniká. Soudní
dvůr rozhodl, že čl. 4 odst. 3 SEU a články 2 a 22 šesté směrnice 77/388 o harmonizaci právních
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předpisů členských států týkajících se daní z obratu35 takové právní úpravě nebrání. Podle Soudního
dvora totiž povinnost zajistit účinné vybírání zdrojů Unie nemůže bránit dodržování zásady
přiměřené délky soudního řízení, která podle článku 47 druhého pododstavce Listiny základních
práv Evropské unie zavazuje členské státy při provádění unijního práva a která je chráněna též
podle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Doprava
V oblasti letecké dopravy poskytly tři rozsudky Soudnímu dvoru příležitost vyložit několik
ustanovení nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím
v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění36.
Po rozsudku Sturgeon a další37 umožnily spojené věci Nelson a další a TUI Travel a další (rozsudek
ze dne 23. října 2012, spojené věci C-581/10 a C-629/10) Soudnímu dvoru potvrdit jeho judikaturu,
podle níž cestující, jejichž let byl významně zpožděn, mohou být odškodněni. Soudní dvůr tak
měl za to, že články 5, 6 a 7 nařízení č. 261/200438 musejí být vykládány v tom smyslu, že cestující,
jejichž let byl zpožděn, mají na základě tohoto nařízení právo na náhradu škody, jestliže v důsledku
takového letu utrpí časovou ztrátu v rozsahu tří nebo více hodin, to znamená, že dosáhnou svého
cílového místa určení o tři nebo více hodin později, než je čas příletu původně plánovaný leteckým
dopravcem. Při takovém zpoždění však cestujícím právo na náhradu škody nevzniká, může-li
letecký dopravce prokázat, že významné zpoždění je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým
by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření, tedy okolnostmi, jež
se vymykají účinné kontrole leteckého dopravce. Soudní dvůr kromě toho uvedl, že požadavek
nahradit škodu cestujícím, jejichž let byl zpožděn, je slučitelný s Montrealskou úmluvou39. Soudní
dvůr měl rovněž za to, že uvedená povinnost nenaráží na zásadu právní jistoty ani na zásadu
proporcionality.
Dvě věci, v nichž bylo rozhodnuto tentýž den, umožnily Soudnímu dvoru upřesnit dosah pojmu
„odepření nástupu na palubu“.
Ve věci Finnair (rozsudek ze dne 4. října 2012, věc C-22/11) Soudní dvůr rozhodl, že pojem „odepření
nástupu na palubu“ ve smyslu čl. 2 písm. j) a článku 4 nařízení č. 261/200440 musí být vykládán tak,
že se týká nejen odepření nástupu na palubu, které bylo způsobeno překročením kapacity letu
v důsledku nadměrného počtu rezervací, nýbrž i odepření nástupu na palubu z jiných důvodů,
např. z provozních. Podle Soudního dvora by omezení dosahu pojmu „odepření nástupu na palubu“
pouze na případy nadměrného počtu rezervací mělo v praxi za následek citelné snížení ochrany
přiznané cestujícím na základě nařízení č. 261/2004, a bylo by tedy v rozporu s cílem tohoto nařízení
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Šestá 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).
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).
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Rozsudek ze dne 19. listopadu 2009, spojené věci C-402/07 a C-432/07. Viz výroční zpráva za rok 2009, s. 29.
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Viz předchozí poznámka pod čarou.

39

Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, podepsaná v Montrealu dne
9. prosince 1999 a schválená jménem Evropského společenství rozhodnutím 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001
(Úř. věst. L 194, s. 38; Zvl. vyd. 07/05, s. 491).

40

Viz poznámka pod čarou 37.
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uvedeným v prvním bodě odůvodnění, kterým je zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících, což
odůvodňuje extenzivní výklad práv přiznaných cestujícím. Soudní dvůr rovněž rozhodl, že čl. 2
písm. j) a čl. 4 odst. 3 nařízení č. 261/2004 musí být vykládány v tom smyslu, že vznik „mimořádných
okolností“ vedoucích leteckého dopravce k reorganizaci letů po vzniku mimořádných okolností
nemůže odůvodnit „odepření nástupu na palubu“ letadel s pozdějším odletem ani zprostit tohoto
dopravce povinnosti odškodnit na základě čl. 4 odst. 3 téhož nařízení cestujícího, kterému odepřel
nástup na jeden z těchto letů vypravených po uvedených okolnostech.
Ve věci Rodríguez Cachafeiro a Martínez-Reboredo Varela-Villamor (rozsudek ze dne 4. října 2012, věc
C-321/11) Soudní dvůr rozhodl, že čl. 2 písm. j) nařízení č. 261/200441, vykládaný ve spojení s čl. 3
odst. 2 uvedeného nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „odepření nástupu na
palubu“ zahrnuje situaci, kdy v rámci jediné smlouvy o dopravě obsahující několik rezervací na lety,
které na sebe přímo navazují a jsou odbaveny současně, letecký dopravce odepře nástup na palubu
některým cestujícím z důvodu, že první let z jejich rezervace měl zpoždění, které je přičitatelné
tomuto dopravci, a tento dopravce nesprávně předpokládal, že se tito cestující nedostaví včas
k nástupu na palubu letadla druhého letu.

Sbližování právních předpisů
Vzhledem k tomu, že ke sbližování právních předpisů dochází ve velmi různorodých oblastech,
není divu, že příslušná vybraná judikatura je velmi nesourodá. Soudní dvůr se dvakrát vyjádřil
k právní ochraně počítačových programů a vyložil obě směrnice z roku 199142 a z roku 200943
týkající se této ochrany zaprvé stran jejího předmětu a zadruhé stran dosahu vyčerpání výlučného
práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu. Skutkový základ první věci, v níž
rozhodoval (rozsudek ze dne 2. května 2012, SAS Institute, věc C-406/10), přiměl britský soud
k tomu, aby Soudnímu dvoru předložil několik předběžných otázek. Jednalo se totiž o upřesnění
předmětu ochrany počítačových programů autorským právem, a zejména o to, zda tato ochrana
zahrnuje funkci počítačového programu a programovací jazyk. Soudní dvůr měl nejprve za to, že
ani funkce počítačového programu, ani programovací jazyk či formát datových souborů užívaných
počítačovým programem za účelem využití některých z jeho funkcí nepředstavují formu vyjádření.
V důsledku toho nepožívají autorskoprávní ochrany. Soudní dvůr nicméně upřesnil, že kdyby si třetí
osoba opatřila část zdrojového nebo strojového kódu, která se vztahuje k programovacímu jazyku
nebo k formátu datových souborů užívaných počítačovým programem, a kdyby s pomocí tohoto
kódu vytvořila podobné prvky ve svém vlastním počítačovém programu, mohl by toto jednání
autor programu zakázat. Soudní dvůr dále uvedl, že podle směrnice 91/250 má nabyvatel licence
k programu právo zkoumat, studovat nebo zkoušet jeho fungování za účelem zjištění myšlenek
a zásad, které jsou základem kteréhokoliv z jeho prvků, a veškerá smluvní ustanovení, která jsou
s tímto právem v rozporu, jsou tak od počátku neplatná. Soudní dvůr rovněž rozhodl, že zjišťování
těchto myšlenek a zásad může být prováděno v rámci úkonů, k jejichž provádění opravňuje
licence. V důsledku toho nemůže podle Soudního dvora nositel autorského práva k počítačovému
programu s odvoláním na licenční smlouvu bránit tomu, aby nabyvatel této licence při provádění
úkonů, na které se vztahuje tato licence, jakož i úkonů spočívajících v nahrávání a provozování
nezbytném k užití počítačového programu, zkoumal, studoval nebo zkoušel fungování tohoto
programu za účelem zjištění myšlenek a zásad, které jsou základem kteréhokoliv z prvků tohoto

41

Viz předchozí poznámka pod čarou.

42

Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 122,
s. 42; Zvl. vyd. 17/01, s. 114).

43

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových
programů (Úř. věst. L 111, s. 16).

34

Výroční zpráva 2012

Judikatura

Soudní dvůr

programu, za podmínky, že neporušuje výlučná práva nositele autorského práva k tomuto
programu. Podle Soudního dvora nejde o porušení autorského práva ani v případě, že oprávněný
nabyvatel licence stejně jako ve věci, která vedla k vydání rozsudku ze dne 2. května 2012, neměl
přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu, ale pouze studoval, zkoumal a zkoušel
tento program za účelem rozmnožení jeho funkcí ve druhém programu. Soudní dvůr dále
konstatoval, že rozmnožení, v počítačovém programu nebo k němu určené uživatelské příručce,
určitých prvků popsaných v uživatelské příručce k jinému počítačovému programu chráněné
autorským právem může představovat porušení autorského práva k posledně uvedené příručce,
pokud toto rozmnožení představuje vyjádření vlastního duševního výtvoru autora uživatelské
příručky. V tomto ohledu má Soudní dvůr za to, že v daném případě jsou klíčová slova, skladba,
příkazy a kombinace příkazů, volby, implicitní hodnoty, jakož i smyčky složeny ze slov, číslic nebo
matematických pojmů, které – pokud jsou posuzovány odděleně – nejsou jako takové duševním
výtvorem autora tohoto programu, jelikož nejsou vyjádřením tvůrčího ducha autora. Podle
Soudního dvora proto přísluší předkládajícímu soudu ověřit, zda rozmnožení tvrzené ve věci
v původním řízení představuje vyjádření vlastního duševního výtvoru autora uživatelské příručky
k počítačovému programu chráněné autorským právem.
V druhé věci (rozsudek ze dne 3. července 2012, UsedSoft, věc C-128/11) Soudní dvůr na základě
žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundesgerichtshof upřesnil, že zásada vyčerpání
práva na rozšiřování platí nejen tehdy, když nositel autorského práva uvádí na trh rozmnoženiny
svých programů na hmotném nosiči (CD-ROM nebo DVD), ale i tehdy, když je rozšiřuje
prostřednictvím stažení z jeho internetové stránky. Pokud totiž nositel autorského práva zpřístupní
zákazníkovi rozmnoženinu – ať již hmotnou či nehmotnou – a zároveň výměnou za zaplacení
ceny uzavře licenční smlouvu přiznávající zákazníkovi právo tuto rozmnoženinu po neomezenou
dobu užívat, prodá tento nositel tuto rozmnoženinu zákazníkovi, a vyčerpá tak své výlučné právo
na rozšiřování. Taková transakce totiž zahrnuje převod vlastnického práva k této rozmnoženině.
I v případě, že licenční smlouva zakazuje následný převod, nositel práva tedy již nemůže bránit
dalšímu prodeji této rozmnoženiny.
Soudní dvůr zejména uvedl, že omezit použití zásady vyčerpání práva na rozšiřování pouze na
rozmnoženiny počítačových programů prodávané na hmotném nosiči by nositeli autorského
práva umožnilo kontrolovat další prodej rozmnoženin, které byly staženy z internetu, a při každém
dalším prodeji opětovně požadovat odměnu, i když získání přiměřené odměny již bylo uvedenému
nositeli umožněno prvním prodejem dotčené rozmnoženiny. Takové omezení dalšího prodeje
rozmnoženin počítačových programů stažených prostřednictvím internetu by překračovalo meze
toho, co je nezbytné pro ochranu dotčeného zvláštního předmětu duševního vlastnictví. Vyčerpání
práva na rozšiřování se zároveň vztahuje na prodanou rozmnoženinu počítačového programu,
tak jak byla opravena a aktualizována nositelem autorského práva. Dokonce i v případě, že je
smlouva o údržbě uzavřena na dobu určitou, jsou totiž funkce opravené, pozměněné či doplněné
na základě takové smlouvy nedílnou součástí původně stažené rozmnoženiny a mohou být jejím
nabyvatelem užívány bez časového omezení.
Soudní dvůr nicméně zdůraznil, že v případě, kdy se licence nabytá prvním nabyvatelem vztahuje
na počet uživatelů, který překračuje jeho vlastní potřeby, není tento nabyvatel v důsledku vyčerpání
práva na rozšiřování oprávněn tuto licenci rozdělit a částečně ji dále prodat. Navíc upřesnil, že
původní nabyvatel hmotné či nehmotné rozmnoženiny počítačového programu, ve vztahu k níž
je právo nositele autorského práva na rozšiřování vyčerpáno, musí učinit rozmnoženinu staženou
do svého počítače v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou. Kdyby totiž pokračoval v jejím
užívání, porušil by výlučné právo nositele autorského práva na rozmnožování jeho počítačového
programu. Výlučné právo na rozmnožování se na rozdíl od výlučného práva na rozšiřování prvním
prodejem nevyčerpá. Směrnice 2009/24 nicméně dovoluje jakoukoliv rozmnoženinu nezbytnou
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k tomu, aby umožnila oprávněnému nabyvateli užívat počítačový program způsobem, ke kterému
je určen. Takové rozmnoženiny nesmí být smluvně zakázány.
V tomto kontextu Soudní dvůr odpověděl na předběžnou otázku tak, že každý další nabyvatel
rozmnoženiny, ve vztahu k níž je právo nositele autorského práva na rozšiřování vyčerpáno, je
v tomto smyslu oprávněným nabyvatelem. Může tedy stáhnout do svého počítače rozmnoženinu,
která mu byla prodána prvním nabyvatelem. Na takové stažení musí být nahlíženo jako na
nezbytné rozmnožení počítačového programu, které má tomuto novému nabyvateli umožnit
užívat tento program způsobem, ke kterému je určen. Nový nabyvatel uživatelské licence tak může
jakožto oprávněný nabyvatel opravené a aktualizované rozmnoženiny dotčeného počítačového
programu stáhnout tuto rozmnoženinu z internetové stránky nositele autorského práva.
Rovněž v kontextu autorského práva se Soudní dvůr, kterému byl předložen spor mezi hlavním
režisérem dokumentárního filmu a producentem tohoto filmu, jehož předmětem je plnění smlouvy,
jejímž prostřednictvím měl režisér převést na producenta svá autorská práva k uvedenému filmu
a některá práva na jeho užití, vyjádřil k pojmu „nositel autorských práv a práv z nich vyplývajících“.
Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, předložená rakouským soudem, se týkala několika
unijních právních předpisů, konkrétně směrnic 92/10044, 93/8345, 93/9846 a 2001/2947.
Soudní dvůr rozhodl (rozsudek ze dne 9. února 2012, Luksan, věc C-277/10), že ustanovení
článků 1 a 2 směrnice 93/83 a ustanovení článků 2 a 3 směrnice 2001/29 ve spojení s články 2
a 3 směrnice 2006/115 a s článkem 2 směrnice 2006/11648 musí být vykládána v tom smyslu, že
práva na užití kinematografického díla (právo na rozmnožování, právo na vysílání pomocí družice
a veškerá další práva na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jeho zpřístupnění) náležejí ze
zákona, přímo a originárně, hlavnímu režisérovi. V důsledku toho je nutno tato ustanovení vykládat
tak, že brání takové vnitrostátní úpravě, jaká dotčená práva na užití díla přiznává ze zákona
a výlučně producentovi předmětného díla. Soudní dvůr v tomto ohledu dále uvedl, že článek 2
směrnice 93/83 a články 2 a 3 směrnice 2001/29 nelze vykládat s ohledem na čl. 1 odst. 4 smlouvy
Světové organizace duševního vlastnictví v tom smyslu, že členský stát může ve svém vnitrostátním
právu na základě článku 14 bis Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a s odkazem
na možnost, kterou mu dává tento článek úmluvy, odepřít hlavnímu režisérovi kinematografického
díla práva na užití tohoto díla, jelikož by takový výklad předně nedbal pravomocí Unie v této
oblasti, byl neslučitelný s cílem sledovaným směrnicí 2001/29 a konečně i v rozporu s požadavky
plynoucími z čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, který zaručuje ochranu duševního
vlastnictví.
Soudní dvůr měl dále za to, že unijní právo členským státům ponechává možnost stanovit
domněnku převodu na producenta kinematografického díla u práv na užití kinematografického
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Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech
v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 346, s. 61; Zvl. vyd. 17/01, s. 120).
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Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva
a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. L 248, s. 15; Zvl. vyd. 17/01,
s. 134).
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Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv
s ním souvisejících (Úř. věst. L 290, s. 9; Zvl. vyd. 17/01, s. 141).
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících (Úř. věst. L 372, s. 12).

36

Výroční zpráva 2012

Judikatura

Soudní dvůr

díla (právo na vysílání pomocí družice, právo na rozmnožování a veškerá další práva na sdělování
díla veřejnosti prostřednictvím jeho zpřístupnění), není-li taková domněnka nevyvratitelná,
a nevylučuje-li tedy možnost hlavního režiséra uvedeného díla stanovit ve smlouvě jinak.
Naproti tomu rozhodl, že hlavní režisér coby autor kinematografického díla musí mít ze zákona,
přímo a originárně nárok na spravedlivou náhradu stanovenou v čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice
2001/29.
Podle Soudního dvora tak unijní právo členským státům neponechává možnost stanovit domněnku
převodu nároků na spravedlivou náhradu náležející hlavnímu režisérovi kinematografického díla
na producenta uvedeného díla, a to bez ohledu na to, zda je taková domněnka formulována
jako nevyvratitelná nebo se od ní lze odchýlit. Ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti totiž ukládá členskému státu, který ve svém vnitrostátním právu zavedl výjimku pro
rozmnožování k soukromému užití, povinnost dosáhnout určitého výsledku v tom smyslu, že je
tento stát povinen zajistit v rámci svých pravomocí, že bude skutečně vybrána spravedlivá náhrada,
která má nositelům tohoto práva nahradit způsobenou újmu, neboť jinak by tato ustanovení
pozbyla užitečného účinku. Skutečnost, že je členským státům uložena taková povinnost
dosáhnout výsledku spočívajícího ve výběru spravedlivé náhrady ve prospěch nositelů práv, je
však pojmově neslučitelná s možností nositele práva vzdát se této spravedlivé náhrady, a tím spíše
i s možností členských států takovou domněnku převodu stanovit.
V jiné věci (rozsudek ze dne 21. června 2012, Donner, věc C-5/11) se měl Soudní dvůr vyslovit
k možnosti omezení volného pohybu zboží z důvodů ochrany autorského práva. Německý státní
příslušník byl odsouzen zemským soudem v Mnichově II za pomoc k nedovolenému obchodnímu
využívání děl chráněných autorským právem. Podle zjištění zemského soudu napomohl dotyčný
státní příslušník v letech 2005 až 2008 rozšiřování napodobenin předmětů bytového zařízení
v Německu, které byly v tomto státě chráněny autorským právem. Tyto rozmnoženiny pocházely
z Itálie, kde v letech 2002 až 2007 nebyly chráněny autorským právem nebo nebyly v rozhodné
době chráněny v plném rozsahu, protože podle italské judikatury nebylo možné se ochrany
úspěšně dovolávat vůči výrobcům, kteří díla již po určitou dobu rozmnožovali nebo prodávali.
Napodobeniny byly nabízeny ke koupi zákazníkům s bydlištěm v Německu prostřednictvím
inzerátů a letáků vložených do časopisů, přímých reklamních dopisů a německých internetových
stránek.
Prodávající usazený v Itálii doporučoval kupujícím, aby využili služeb italské přepravní společnosti,
jejímž jednatelem byl dotyčný německý státní příslušník. Řidiči přepravní společnosti požadovali
při předání zboží od zákazníků v Německu zaplacení kupní ceny a přepravného. Z právního
hlediska bylo vlastnictví k prodaným předmětům převedeno na německé zákazníky v Itálii.
K přechodu skutečné dispoziční moci k těmto předmětům na německé zákazníky naproti tomu
docházelo teprve jejich předáním v Německu, za pomoci dopravce. Podle názoru zemského soudu
tak k rozšiřování ve smyslu autorského práva nedocházelo v Itálii, nýbrž v Německu, kde bylo bez
svolení nositelů autorského práva zakázáno.
Bundesgerichtshof, k němuž byl podán opravný prostředek, chtěl vědět, zda použití německých
trestních předpisů představuje v projednávaném případě neodůvodněné omezení volného
pohybu zboží zaručeného unijním právem.
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Soudní dvůr nejprve uvedl, že použití trestních předpisů v projednávaném případě předpokládá,
že na vnitrostátním území došlo k „veřejnému rozšiřování“ ve smyslu unijního práva49. V této
souvislosti konstatoval, že obchodník, který zaměřuje svou reklamu na veřejnost s bydlištěm
v určitém členském státě a vytvoří nebo této veřejnosti poskytne zvláštní systém dodání a způsob
platby či dovolí třetí osobě, aby tak učinila, čímž uvedené veřejnosti umožní, aby jí byly dodány
rozmnoženiny děl chráněných autorským právem v tomtéž členském státě, provádí v členském
státě, kde došlo k dodání, takové rozšiřování. Soudní dvůr proto uvedl, že je na vnitrostátním
soudu, aby posoudil, zda existují indicie umožňující dospět k závěru, že uvedený obchodník
provedl takové veřejné rozšiřování.
Zadruhé Soudní dvůr konstatoval, že trestně postižitelný zákaz rozšiřování v Německu představuje
překážku volného pohybu zboží. Takové omezení však může být odůvodněno ochranou
průmyslového a obchodního vlastnictví. Dané omezení totiž vychází z rozdílnosti praktických
podmínek ochrany příslušných autorských práv v jednotlivých členských státech. Tato rozdílnost
je neoddělitelně spojena se samou existencí výlučných práv. V daném případě nemůže být
ochrana práva na rozšiřování považována za vedoucí k nepřiměřenému nebo umělému oddělení
trhů. Použití trestních předpisů může být totiž považováno za nezbytné pro ochranu zvláštního
předmětu autorského práva, které především přiznává výlučné právo na užití díla. Dotyčné
omezení je tudíž odůvodněné a přiměřené sledovanému cíli.
Soudní dvůr tedy odpověděl, že unijní právo nebrání tomu, aby členský stát trestně stíhal
dopravce za pomoc k nedovolenému rozšiřování rozmnoženin děl chráněných autorským právem
podle vnitrostátních trestních předpisů v případě, kdy jsou rozmnoženiny takových děl veřejně
rozšiřovány na území tohoto členského státu v rámci prodeje – specificky zaměřeného na veřejnost
uvedeného státu – který byl sjednán v jiném členském státě, kde tato díla nejsou autorským
právem chráněna nebo kde požívají ochrany, které se nelze úspěšně dovolávat vůči třetím osobám.
Soudní dvůr měl dvakrát příležitost vyslovit se k pojmu „sdělování veřejnosti“ ve smyslu směrnice
2006/11550, který na rozdíl od soukromého užívání ukládá povinnost hradit poplatky nositeli práv
k užívání vysílaného díla. V obou věcech šlo o to, že podnikatelé, v prvním případě provozovatel
hotelového zařízení a ve druhém případě zubař, šířili zvukové záznamy ve svých podnikatelských
prostorách. V obou rozsudcích vydaných ve stejný den (rozsudky ze dne 15. března 2012, SCF, věc
C-135/10, a Phonographic Performance (Irsko), věc C-162/10) se Soudní dvůr zabýval kritérii, která je
třeba použít pro určení, zda je sdělování díla uskutečněno pro veřejnost, či nikoli.
Soudní dvůr na úvod připomněl svou judikaturu, podle níž pojem „sdělování veřejnosti“ vyžaduje
individuální posouzení, při němž je důležité přihlížet k několika doplňujícím kritériím, která nejsou
samostatné povahy a navzájem spolu souvisí. Mezi tato kritéria patří zaprvé nevyhnutelná úloha
uživatele. Uživatel totiž uskutečňuje sdělení, pokud při plné znalosti důsledků svého jednání
zprostředkuje svým zákazníkům přístup k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání obsahujícímu
chráněné dílo. Soudní dvůr upřesnil některé prvky, které jsou vlastní pojmu „veřejnost“. V této
souvislosti uvedl, že „veřejnost“ musí sestávat z blíže neurčeného počtu potenciálních posluchačů
a vyžaduje dosti vysoký počet osob. Dále dodal, že relevantním kritériem je i výdělečná povaha
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Viz poznámka pod čarou 47.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování
a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, s. 28).
Tato směrnice, která vstoupila v platnost dne 16. ledna 2007, kodifikovala a zrušila směrnici Rady 92/100/EHS ze
dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví
souvisejících s autorským právem (Úř. věst L 346, s. 61; Zvl. vyd. 17/01, s. 120).
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„sdělování veřejnosti“. Tím se tedy rozumí, že veřejností, které je sdělení určeno, je jednak cílová
veřejnost určená uživatelem a jednak veřejnost tím či oním způsobem vnímavá vůči jeho sdělení,
nikoli náhodně „zachycená“.
K významu počtu potenciálních posluchačů již Soudní dvůr dříve judikoval, že hosté hotelového
zařízení představují dosti vysoký počet osob, takže musejí být považováni za veřejnost, a že šíření
zvukových záznamů v rámci rozhlasového nebo televizního vysílání provozovatelem hotelového
zařízení má výdělečnou povahu. Jednání provozovatele hotelového zařízení, které spočívá ve
zpřístupnění díla vysílaného rozhlasem nebo televizí svým hostům, totiž představuje poskytnutí
dodatečné služby, která ovlivňuje úroveň tohoto zařízení, a tím i cenu pokojů. Toto jednání může
navíc přilákat i další hosty, kteří mají o tuto dodatečnou službu zájem.
Takový provozovatel je tudíž „uživatelem“, který „veřejnosti sděluje“ vysílaný zvukový záznam ve
smyslu unijního práva.
Z tohoto důvodu je tento provozovatel povinen za šíření zvukového záznamu vysílaného
rozhlasem nebo televizí zaplatit spravedlivou odměnu nad rámec odměny odváděné
provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání. Pokud totiž provozovatel hotelového zařízení
sděluje zvukový záznam šířený rozhlasem nebo televizí v pokojích pro hosty, užívá tento zvukový
záznam samostatně a přenáší jej odlišné veřejnosti, nad rámec té, které bylo určeno původní
sdělení. Provozovatel na základě tohoto přenosu navíc dosahuje hospodářského prospěchu, který
je nezávislý na prospěchu dosahovaném provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání
či výrobcem zvukových záznamů.
Soudní dvůr také rozhodl, že provozovatel hotelového zařízení, který vybaví pokoje pro hosty
nikoli rozhlasovými nebo televizními přijímači, ale jiným přístrojem, jakož i zvukovými záznamy
v analogové nebo digitální formě, jež mohou být s pomocí takového přístroje šířeny nebo
poslouchány, je „uživatelem“, který „veřejnosti sděluje“ zvukový záznam ve smyslu unijního práva.
Je tudíž povinen za šíření těchto zvukových záznamů uhradit „spravedlivou odměnu“.
Soudní dvůr dále uvedl, že přestože unijní právo omezuje nárok na spravedlivou odměnu v případě
„soukromého užití“, neumožňuje členským státům osvobodit provozovatele hotelového zařízení,
který „veřejnosti sděluje“ zvukový záznam, od povinnosti odvádět takovou odměnu.
V této souvislosti Soudní dvůr upřesnil, že pro účely určení, zda se provozovatel hotelového zařízení
může dovolávat omezení z důvodu „soukromého užití“, není relevantní, zda je užití díla hosty
takového zařízení soukromé povahy, nýbrž zda je soukromé povahy užití díla samotným tímto
provozovatelem. „Soukromé užití“ chráněného díla sdělovaného veřejnosti jeho uživatelem přitom
představuje contradictio in adjecto, neboť „veřejnost“ je již pojmově „nikoli soukromá“.
Na základě týchž kritérií a se stejným odůvodněním Soudní dvůr rozhodl, že na rozdíl od
provozovatele hotelového zařízení není jednání zubního lékaře, který ve své soukromé ordinaci
bezplatně pro své pacienty nezávisle na jejich vůli šíří zvukové záznamy, „sdělováním veřejnosti“
ve smyslu unijního práva.
I když zubní lékař šíření těchto zvukových záznamů zprostředkovává vědomě, tvoří jeho pacienti
obvykle skupinu osob, jejíž složení je převážně stabilní, a představují tedy určenou skupinu
potenciálních posluchačů, takže se v tomto případě nejedná o „obecné zpřístupnění“. Ohledně
relevance počtu osob, kterým je tentýž šířený zvukový záznam zpřístupněn k poslechu zubním
lékařem, Soudní dvůr konstatoval, že se v případě pacientů zubního lékař jedná o malý, či dokonce
nepatrný počet osob, jelikož okruh osob současně přítomných v jeho ordinaci je zpravidla velmi
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omezený. Ačkoli se pacienti střídají, nemění to nic na tom, že tito střídající se pacienti nejsou
zpravidla posluchači týchž zvukových záznamů, a to zejména zvukových záznamů vysílaných
rozhlasem nebo televizí. Takové šíření není ani výdělečné povahy. Pacienti zubního lékaře totiž
navštěvují jeho soukromou ordinaci pouze s tím cílem, aby se jim dostalo péče, a šíření zvukových
záznamů k poskytování zubní péče inherentně nepatří. Jejich přístup k některým zvukovým
záznamům je pouze nahodilý a nezávislý na jejich přání, závisí na okamžiku jejich příchodu do
ordinace a délce jejich čekání, jakož i na povaze ošetření, které jim je poskytnuto. Za těchto
podmínek Soudní dvůr dospěl k závěru, že nelze předpokládat, že by obvyklí pacienti zubního
lékaře byli k dotyčnému šíření vnímaví, a že takové šíření nezakládá právo výrobců zvukových
záznamů na odměnu.
Soudní dvůr se několikrát zabýval též otázkou zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských
smlouvách, a to především ve třech věcech (rozsudky ze dne 15. března 2012, Pereničová a Perenič,
věc C-453/10, ze dne 26. dubna 2012, Invitel, věc C-472/10, a ze dne 14. června 2012, Banco Español
de Crédito, věc C-618/10), které vzešly z předběžných otázek, z nichž dvě se týkaly slučitelnosti
vnitrostátních právních předpisů s unijním právem, a ve třetí se jednalo o pravomoci vnitrostátního
soudu.
V prvně zmíněné věci byl Soudní dvůr vyzván slovenským soudem, aby provedl z hlediska
ustanovení směrnice 93/1351 analýzu klauzulí obsažených v úvěrové smlouvě, která byla uzavřena
jednotlivci, za účelem určení, zda ustanovení této směrnice umožňují prohlásit neplatnost
spotřebitelské smlouvy obsahující zneužívající klauzule, jestliže by takové řešení bylo pro
spotřebitele výhodnější. Předkládající soud v této souvislosti uvedl, že rozhodnutí o neplatnosti
této úvěrové smlouvy jako celku z důvodu zneužívajícího charakteru některých jejích klauzulí by
bylo pro žalobce výhodnější než ponechat v platnosti klauzule uvedené smlouvy, které nemají
zneužívající charakter. V prvně uvedeném případě by totiž dotčení spotřebitelé museli zaplatit
pouze úroky z prodlení ve výši 9 %, a nikoli všechny náklady spojené s poskytnutím úvěru, které
jsou o mnoho vyšší než tyto úroky.
Ve svém rozsudku Soudní dvůr nejprve připomněl, že cílem směrnice je eliminovat zneužívající
klauzule obsažené ve spotřebitelských smlouvách a zároveň pokud možno zachovat platnost celé
smlouvy, a nikoli zrušit všechny smlouvy obsahující takové klauzule. Ohledně kritérií umožňujících
posoudit, zda lze skutečně zachovat platnost určité smlouvy bez zneužívajících klauzulí,
Soudní dvůr uvedl, že je třeba zaujmout objektivní přístup v tom smyslu, že postavení některé
ze smluvních stran, v projednávané věci spotřebitele, nemůže být považováno za rozhodující
kritérium pro budoucí osud smlouvy. Uvedená směrnice proto brání tomu, aby při posuzování
otázky, zda smlouva obsahující jednu nebo více zneužívajících klauzulí může bez těchto klauzulí
nadále existovat, byly vzaty v úvahu pouze výhodné účinky zrušení celé smlouvy pro spotřebitele.
Soudní dvůr nicméně konstatoval, že tato směrnice stanovila pouze částečnou a minimální
harmonizaci vnitrostátních právních předpisů týkajících se zneužívajících klauzulí a ponechala
členským státům možnost, aby spotřebitelům zajistily vyšší úroveň ochrany, než je ochrana,
kterou sama stanoví. Tato směrnice tedy nebrání tomu, aby členský stát, pokud při tom dodrží
unijní právo, přijal právní úpravu, která umožňuje prohlásit smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím
nebo poskytovatelem a spotřebitelem, jež obsahuje jednu nebo více zneužívajících klauzulí, za
neplatnou jako celek, pokud se taková neplatnost jeví jako lepší ochrana pro spotřebitele.
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Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve
spotřebitelských smlouvách (dále jen „směrnice o zneužívajících klauzulích“) (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02,
s. 288).
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Soudní dvůr konečně odpověděl, že obchodní praktika spočívající v uvedení nižší roční procentní
sazby nákladů v úvěrové smlouvě, než ve skutečnosti je, představuje nesprávnou informaci
o celkových nákladech úvěru, která musí být kvalifikována jako klamavá obchodní praktika podle
směrnice o nekalých obchodních praktikách52, pokud vede nebo může vést k tomu, že průměrný
spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Soudní dvůr k tomu
dodal, že ačkoli tuto okolnost lze vzít v úvahu mezi dalšími okolnostmi pro účely konstatování
zneužívajícího charakteru smluvních klauzulí podle směrnice o zneužívajících klauzulích, nelze na
jejím základě automaticky takový charakter těchto klauzulí konstatovat. Před kvalifikací dotyčných
klauzulí musí být totiž posouzeny všechny konkrétní okolnosti daného případu. Stejně tak nemá
konstatování nekalého charakteru obchodní praktiky přímý dopad na otázku, zda je smlouva
platná v celém rozsahu.
V další věci, ve které byla tentokrát Soudnímu dvoru předložena žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce maďarským soudem, byl vydán rozsudek (rozsudek ze dne 26. dubna 2012, Invitel, věc
C-472/10), kterým bylo rozhodnuto o slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy o zneužívajících
klauzulích ve spotřebitelských smlouvách s unijním právem.
Maďarský úřad pro ochranu spotřebitele má pravomoc domáhat se u soudů prohlášení
neplatnosti zneužívající klauzule obsažené ve spotřebitelské smlouvě, jestliže se použití takové
klauzule prodávajícím či poskytovatelem týká velkého počtu spotřebitelů nebo pokud způsobuje
významnou škodu. Podle maďarských právních předpisů se prohlášení neplatnosti zneužívající
klauzule soudem na základě takové žaloby ve veřejném zájmu (actio popularis) vztahuje na
každého spotřebitele, který uzavřel smlouvu s prodávajícím či poskytovatelem, v níž je taková
klauzule obsažena.
Tento maďarský úřad obdržel řadu stížností od spotřebitelů na operátora poskytujícího služby
pevné telefonní sítě, který do obecných podmínek účastnických smluv jednostranně začlenil
klauzuli, jež mu v případě úhrady faktur prostřednictvím poštovní poukázky přiznává právo
fakturovat klientům dodatečné náklady. Způsob výpočtu těchto nákladů na platbu poštovní
poukázkou nebyl navíc v těchto smlouvách nikde upřesněn.
Vzhledem k tomu, že tento úřad měl za to, že dotyčné ustanovení představuje zneužívající smluvní
klauzuli, domáhal se u maďarských soudů prohlášení jeho neplatnosti a uložení zpětného vrácení
klientům telefonního operátora částek neoprávněně vybraných z titulu těchto nákladů.
Maďarský regionální soud, jemuž byl spor předložen, se Soudního dvora dotázal, zda je vnitrostátní
ustanovení, které umožňuje, aby se na všechny dotčené spotřebitele vztahovaly právní účinky
prohlášení neplatnosti zneužívající klauzule, vydaného na základě žaloby podané ve veřejném
zájmu, v souladu se směrnicí o zneužívajících klauzulích53.
Soudní dvůr ve svém rozsudku nejprve připomněl, že uvedená směrnice členským státům ukládá,
aby umožnily osobám nebo organizacím majícím legitimní zájem na ochraně spotřebitelů podávat
u soudů zdržovací žaloby za účelem určení, zda klauzule formulované s cílem obecného použití
mají zneužívající charakter, a případně za účelem prohlášení jejich zákazu. V této souvislosti však
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách
vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen
„směrnice o nekalých obchodních praktikách“) (Úř. věst. L 149, s. 22).
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Soudní dvůr upřesnil, že cílem této směrnice není harmonizovat sankce, které se mají použít
v případě uznání zneužívajícího charakteru klauzule v rámci řízení zahájených těmito osobami
nebo organizacemi.
Soudní dvůr dále uvedl, že efektivní dosažení odrazujícího účelu žalob ve veřejném zájmu
vyžaduje, aby klauzule, které byly v rámci takové žaloby podané proti dotyčnému prodávajícímu
nebo poskytovateli prohlášeny za zneužívající, nebyly závazné ani pro spotřebitele, kteří jsou
případnými účastníky řízení, ani pro spotřebitele, kteří jimi nejsou, avšak kteří s tímto prodávajícím
nebo poskytovatelem uzavřeli smlouvu, na kterou se vztahují stejné obecné podmínky. V této
souvislosti Soudní dvůr zdůraznil, že žaloby ve veřejném zájmu podané za účelem zabránění
zneužívajících klauzulí mohou být podány i před jejich použitím ve smlouvách.
Za těchto okolností Soudní dvůr konstatoval, že sporné maďarské právní předpisy jdou zcela
stejným směrem jako uvedená směrnice, podle níž mají členské státy povinnost zajistit, aby
existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání zneužívajících klauzulí.
Tato právní úprava je s touto směrnicí tudíž slučitelná.
Soudní dvůr poté dodal, že vnitrostátní soudy jsou povinny bez návrhu dovodit, a to i do budoucna,
veškeré důsledky konstatování neplatnosti v rámci zdržovací žaloby tak, aby zneužívající klauzule
nebyla závazná pro spotřebitele, kteří uzavřeli smlouvu obsahující takovou klauzuli, na niž se
použijí stejné obecné podmínky.
Soudní dvůr nakonec k otázce posouzení zneužívajícího charakteru klauzule, která mu byla
předložena k posouzení, uvedl, že toto posouzení spadá do pravomoci vnitrostátního soudu.
V rámci tohoto posouzení bude muset maďarský soud zejména ověřit, zda ve světle všech klauzulí
uvedených ve smlouvě a použitelných vnitrostátních právních předpisů jsou důvody nebo
způsob změny nákladů souvisejících se službou, která má být poskytnuta, formulovány jasným
a srozumitelným jazykem a zda spotřebitelé mají právo od smlouvy odstoupit.
Třetí věc, která se týkala zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách, pochází ze
Španělska, kde mohou být soudům předkládány návrhy na uložení příkazu k zaplacení splatného
a vymahatelného peněžitého dluhu ve výši nepřesahující 30 000 euro, je-li výše tohoto dluhu
náležitě prokázána. Je-li takový návrh podán v souladu s těmito požadavky, musí dlužník svůj dluh
zaplatit nebo může proti zaplacení dluhu podat námitku ve lhůtě 20 dnů a nechat věc rozhodnout
v běžném občanskoprávním řízení. Španělské právní předpisy však neopravňují soudy, u nichž byl
podán návrh na vydání platebního rozkazu, k prohlášení bez návrhu neplatnosti zneužívajících
klauzulí obsažených ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem.
Posouzení zneužívajícího charakteru klauzulí takové smlouvy je tak možné pouze v případě, kdy
spotřebitel podá proti dluhu námitku.
Vnitrostátní právní úprava umožňuje navíc španělskému soudu v případě, že konstatuje neplatnost
zneužívající klauzule vložené do spotřebitelské smlouvy, doplnit smlouvu způsobem, že změní
obsah této klauzule, aby odstranil její zneužívající charakter.
Fyzická osoba uzavřela se španělskou bankou smlouvu o úvěru ve výši 30 000 eur za účelem koupě
automobilu. Přestože byl úvěr splatný v roce 2014, měla banka poskytující úvěr za to, že pohledávky
jsou splatné již před tímto datem, neboť v září 2008 ještě nebylo uhrazeno sedm měsíčních splátek.
Banka tedy podala u soudu prvního stupně návrh na vydání platebního rozkazu odpovídajícího
nezaplaceným měsíčním splátkám zvýšeným o úroky dohodnuté mezi stranami a o náklady.
Vnitrostátní soud prohlásil bez návrhu neplatnost klauzule týkající se úroků z prodlení z důvodu,
že má zneužívající charakter, neboť jejich sazba činila 29 %, a stanovil novou sazbu těchto úroků
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ve výši 19 % s poukazem na zákonnou úrokovou sazbu a sazbu úroků z prodlení. Tento soud dále
požadoval, aby úvěrová instituce nově vypočítala výši úroků.
V rámci řízení o odvolání proti tomuto rozhodnutí se španělský soud Soudního dvora zaprvé
dotázal, zda směrnice o zneužívajících klauzulích54 brání takové právní úpravě členského státu, jako
je úprava dotčená v původním řízení, která neumožňuje soudu, u něhož je podán návrh na vydání
platebního rozkazu, aby z úřední povinnosti posoudil zneužívající charakter klauzule začleněné do
spotřebitelské smlouvy. Dále chtěl španělský soud vědět, zda španělská právní úprava umožňující
soudům nejen nepoužít zneužívající klauzule, nýbrž i měnit jejich obsah, je slučitelná s touto
směrnicí. Soudní dvůr ve svém rozsudku nejprve konstatoval, že vnitrostátní soud má povinnost
posuzovat zneužívající charakter smluvní klauzule ve spotřebitelské smlouvě z úřední povinnosti,
pokud má za tímto účelem k dispozici nezbytné informace o právním a skutkovém stavu. Soudní
dvůr přitom poukázal na to, že španělská právní úprava neumožňuje soudu, který rozhoduje
o návrhu na vydání platebního rozkazu, aby z úřední povinnosti posoudil zneužívající charakter
klauzulí obsažených ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem,
ačkoli již má k dispozici všechny k tomuto účelu potřebné informace o právním a skutkovém stavu.
Za těchto okolností měl Soudní dvůr za to, že takový procesní režim může narušovat účinnost
ochrany, kterou směrnice o zneužívajících klauzulích zamýšlela přiznat spotřebitelům. Soudní dvůr
nakonec dospěl k závěru, že španělské procesněprávní předpisy nejsou slučitelné s uvedenou
směrnicí, jelikož v řízeních zahájených prodávajícími či poskytovateli vůči spotřebitelům
znemožňují ochranu, kterou spotřebitelé mají podle této směrnice, nebo její uplatnění nadměrně
ztěžují. Soudní dvůr nicméně připomněl, že podle této směrnice zneužívající klauzule vložená
do smlouvy uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem tohoto spotřebitele
neváže a že smlouva obsahující takovou klauzuli zůstává pro strany závaznou za stejných
podmínek, může-li nadále existovat bez této zneužívající klauzule. Soudní dvůr proto konstatoval,
že uvedená směrnice brání španělské právní úpravě, která vnitrostátnímu soudu umožňuje, aby při
rozhodnutí o neplatnosti zneužívající klauzule změnil její obsah.
Soudní dvůr měl za to, že kdyby byla takováto možnost vnitrostátnímu soudu přiznána, mohla by
eliminovat odrazující účinek pro prodávající a poskytovatele, tím, že se zneužívající klauzule vůči
spotřebiteli jednoduše neuplatní. Taková možnost by z tohoto důvodu zaručovala méně účinnou
ochranu spotřebitelů, než jaká vyplývá z nepoužití těchto klauzulí. Kdyby totiž vnitrostátní soud
mohl měnit obsah zneužívajících klauzulí, byli by prodávající či poskytovatelé nadále podněcováni
tyto klauzule používat, protože by věděli, že i kdyby bylo rozhodnuto o jejich neplatnosti, mohl by
soud nicméně smlouvu doplnit, takže by jejich zájmy zůstaly takto zajištěny.
Pokud tedy vnitrostátní soudy konstatují existenci zneužívající klauzule, mají povinnost takovou
klauzuli pouze neuplatnit, aby nebyla vůči spotřebiteli závazná, avšak nemají pravomoc měnit
její obsah. Smlouva, jejíž součástí klauzule je, musí totiž v zásadě nadále existovat bez jakékoli
jiné změny, než je zrušení zneužívajících klauzulí, je-li taková další existence smlouvy v souladu
s vnitrostátním právem právně možná.
Ve zcela jiné oblasti má věc, jíž se Soudní dvůr zabýval a která se týká geneticky modifikovaných
organismů (rozsudek ze dne 6. září 2012, Pioneer Hi Bred Italia, věc C-36/11), původ ve sporu
předloženém italskému soudu ohledně vydání souhlasu s pěstováním geneticky modifikovaných
organismů (dále jen „GMO“).
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Na žádost společnosti Monsanto Europe vydala Komise v souladu se směrnicí 90/22055 rozhodnutí,
jímž udělila souhlas k uvedení inbredních linií a hybridů odvozených z linie kukuřice MON 810
na trh. Tato společnost oznámila Komisi mimo jiné na základě ustanovení nařízení č. 1829/200356
odrůdy kukuřice MON 810 jakožto „stávající produkty“ a Komise poté schválila zápis 17 odrůd
odvozených z kukuřice MON 810 do společného katalogu. Společnost Monsanto Europe však
neučinila v předepsané lhůtě oznámení u příslušného vnitrostátního úřadu podle ustanovení
směrnice 2001/1857, ale následně požádala o obnovení povolení k uvádění kukuřice MON 810 na trh
na základě ustanovení nařízení č. 1829/2003.
Společnost zabývající se převážně produkcí a distribucí konvenčních a geneticky modifikovaných
osiv v celosvětovém měřítku měla v úmyslu pěstovat odrůdy kukuřice MON 810 zapsané
do společného katalogu. Podala proto u příslušného italského ministerstva žádost o vydání
souhlasu s pěstováním těchto odrůd podle příslušných vnitrostátních předpisů. Ministerstvo jí
sdělením oznámilo, že nemůže prošetřit její žádost o vydání souhlasu s pěstováním geneticky
modifikovaných hybridů kukuřice, které jsou již zapsány do společného katalogu, „dokud
regiony nepřijmou pravidla, která mohou zajistit koexistenci konvenčních, ekologických a geneticky
modifikovaných plodin, jak stanoví oběžník Mipaaf [ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu
a lesnictví] ze dne 31. března 2006“.
Uvedená společnost v žalobě na neplatnost tohoto sdělení zpochybnila požadavek získat souhlas
na vnitrostátní úrovni k pěstování takových produktů, jako jsou GMO zapsané do společného
katalogu. Zpochybnila též výklad článku 26a směrnice 2001/18, podle něhož není povoleno
pěstování GMO v Itálii, dokud nebudou přijaty regionální normativní nástroje určené k provedení
opatření k zajištění koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin.
Za těchto okolností se italská Státní rada rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru
předběžnou otázku týkající se režimu vnitrostátního schvalování pěstování GMO.
Soudní dvůr rozhodl, že se na pěstování takových GMO, jako jsou odrůdy kukuřice MON 810,
nemůže vztahovat vnitrostátní postup udělování souhlasu, pokud byl k používání těchto odrůd
a k jejich uvádění na trh udělen souhlas na základě nařízení č. 1829/2003 a uvedené odrůdy byly
zapsány do společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin upraveného směrnicí 2002/5358
o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, ve znění nařízení č. 1829/2003. Cílem
nařízení č. 1829/2003 i směrnice 2002/53 je totiž umožnit, aby geneticky modifikované organismy
byly na celém území Unie volně používány a uváděny na trh, pokud k tomu byl udělen souhlas
podle uvedeného nařízení a tyto organismy byly zapsány do společného katalogu v souladu
s uvedenou směrnicí. Soudní dvůr mimoto uvedl, že podmínky uložené oběma legislativními
předpisy pro udělení souhlasu nebo pro zápis do společného katalogu zahrnují požadavky na
ochranu zdraví a životního prostředí.
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Směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
organismů do životního prostředí (Úř. věst. L 117, s. 15).
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, s. 1; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, s. 1;
Zvl. vyd. 15/06, s. 77).
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Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin
(Úř. věst. L 193, s. 1; Zvl. vyd. 03/36, s. 281).
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Soudní dvůr následně upřesnil, že článek 26a směrnice 2001/18 neumožňuje členskému státu,
aby na svém území pěstování takových geneticky modifikovaných organismů obecně zakázal,
dokud nebudou přijata opatření k zajištění koexistence, jejichž cílem je předcházení nezáměrné
přítomnosti geneticky modifikovaných organismů v jiných plodinách. Výklad tohoto článku,
který by členským státům umožnil stanovit podobný zákaz, by totiž byl v rozporu se systémem
zavedeným nařízením č. 1829/2003, který je založen na zajištění okamžitého volného pohybu
produktů, k nimž byl udělen souhlas na úrovni Společenství a které byly zapsány do společného
katalogu poté, co byly v průběhu postupů udělování souhlasu a zápisu do katalogu zohledněny
požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. Článek 26a směrnice 2001/18 tak podle
názoru Soudního dvora může vést k územně vymezeným omezením či dokonce zákazům pouze
v důsledku opatření k zajištění koexistence, která byla skutečně přijata v souladu s jejich cíli.
Ve věci, která nijak nesouvisí s předcházející oblastí, se Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko)
Soudního dvora dotázal, zda členské státy mohou uživatelům telekomunikační sítě ukládat na
základě směrnice 2002/2059 („autorizační“ směrnice) poplatky za instalování zařízení nezbytných
k poskytování telekomunikačních služeb na obecním veřejném pozemku. Soudní dvůr v rozsudku
(rozsudek ze dne 12. července 2012, Vodafone España a France Telecom España, spojené věci C-55/11,
C-57/11 a C-58/11) nejprve konstatoval, že v rámci „autorizační směrnice“ nemohou členské státy
ukládat jiné poplatky za zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací než ty,
které tato směrnice stanoví. V této souvislosti uvedl, že členské státy jsou především oprávněny
ukládat poplatky za práva na instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku, přes
něj nebo pod ním. Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že tato směrnice nedefinuje ani pojem
„instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku, přes něj nebo pod ním“, ani subjekt
povinný zaplatit poplatek za práva, která souvisí s tímto instalováním. Soudní dvůr však uvedl, že
podle směrnice 2002/2160 se práva na instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku –
tedy fyzické infrastruktury – udělí podniku oprávněnému zajišťovat veřejné komunikační sítě, který
je tímto oprávněn instalovat nezbytná zařízení. Poplatek za práva na instalování zařízení může být
proto uložen jen držiteli těchto práv, tedy vlastníkovi zařízení instalovaných na dotčeném veřejném
nebo soukromém majetku, přes něj nebo pod ním.
Za těchto okolností Soudní dvůr rozhodl, že unijní právo neumožňuje členským státům ukládat
tyto poplatky operátorům, kteří využívají zařízení, aniž jsou jejich vlastníky, pro poskytování
mobilních telefonních služeb. Dále konstatoval, že jelikož je článek 13 autorizační směrnice
týkající se výběru poplatku formulován bezpodmínečně a přesně, mohou se jej jednotlivci přímo
dovolávat u vnitrostátních soudů za účelem napadení provedení rozhodnutí veřejného orgánu,
které není s tímto ustanovením slučitelné.
Konečně Bundesgerichtshof požádal Soudní dvůr o objasnění pojmu „informace přesné povahy“
obsaženého ve směrnici 2003/661, která za účelem zajištění integrity finančních trhů Evropské
unie a zvýšení důvěry investorů v tyto trhy zakazuje obchodování zasvěcených osob a ukládá
emitentům finančních nástrojů povinnost, aby co nejdříve uveřejnili důvěrné informace, které se
jich přímo týkají. Pojem „důvěrná informace“ je definován jako informace přesné povahy, která ještě
nebyla uveřejněna, týkající se přímo nebo nepřímo jednoho nebo více finančních nástrojů nebo
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jejich emitentů, a která by pravděpodobně měla, kdyby byla uveřejněna, významný dopad na ceny
těchto finančních nástrojů nebo na ceny odvozených finančních derivátů. Užší vymezení pojmu
„informace přesné povahy“ poskytuje směrnice 2003/12462. Taková informace musí především
zmiňovat souhrn okolností, který existuje nebo u kterého lze rozumně očekávat, že bude existovat,
nebo událost, k níž došlo, nebo u níž lze rozumně očekávat, že k ní dojde.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla německým soudem předložena v rámci sporu mezi
německým státním příslušníkem a společností Daimler AG ohledně újmy, která mu podle jeho
tvrzení vznikla z důvodu, že tato společnost údajně opožděně uveřejnila informace o předčasném
odchodu předsedy jejího představenstva. Po zveřejnění rozhodnutí dozorčí rady společnosti
Daimler, podle něhož předseda představenstva odstoupí na konci roku z funkce a bude nahrazen,
zaznamenala hodnota akcií společnosti znatelný nárůst. Dotyčný státní příslušník však nedlouho
před zveřejněním uvedeného rozhodnutí akcie společnosti Daimler prodal.
Vnitrostátní soud chtěl především vědět, zda přesná informace o odchodu předsedy
představenstva mohla existovat před rozhodnutím dozorčí rady, protože tento předseda již svůj
úmysl odejít projednal s předsedou dozorčí rady a o tomto plánovaném odchodu byli rovněž
informováni další členové dozorčí rady a představenstva.
Soudní dvůr odpověděl (rozsudek ze dne 28. června 2012, Geltl, věc C-19/11), že při časově rozsáhlém
ději, při němž se má naplnit určitá okolnost nebo přivodit určitá událost, mohou informacemi
přesné povahy být nejen tato okolnost nebo tato událost, nýbrž i dílčí kroky tohoto děje, které
jsou spojeny s uskutečněním této okolnosti nebo události. Dílčí krok časově rozsáhlého děje může
totiž sám o sobě představovat souhrn okolností nebo událost ve smyslu, který se těmto výrazům
obvykle přiznává. Tento výklad neplatí jen pro dílčí kroky, které již existují nebo již nastaly, nýbrž se
vztahuje i na dílčí kroky, u kterých lze rozumně očekávat, že budou existovat nebo nastanou.
Jakýkoli jiný výklad by mohl narušit cíle uvedené směrnice, jimiž je zajištění integrity finančních
trhů Evropské unie a zvýšení důvěry investorů v tyto trhy. Kdyby totiž bylo vyloučeno, že informace
týkající se dílčího kroku časově rozsáhlého děje může být považována za informaci přesné povahy,
odpadla by povinnost uveřejnit tuto informaci, přestože by tato informace byla zcela konkrétní
a navzdory tomu, že by byly též naplněny ostatní znaky důvěrné informace. V takové situaci by se
někteří držitelé této informace mohli nacházet ve výhodnějším postavení než jiní investoři a mohli
by z této skutečnosti těžit na úkor těch, kterým tato informace není známa.
K pojmu „souhrn okolností nebo událost, u nichž lze rozumně očekávat, že budou existovat, nebo
že k nim dojde“, Soudní dvůr upřesnil, že se vztahuje na budoucí okolnosti nebo události, u kterých
se na základě celkového posouzení již dostupných poznatků jeví, že existuje reálná možnost, že
budou existovat nebo že k nim dojde. Není tedy nezbytné prokázat vysokou pravděpodobnost
předmětných okolností nebo událostí. Rozsah jejich možného dopadu na ceny dotyčných
finančních nástrojů nemá navíc na výklad tohoto pojmu vliv.

Ochranné známky
Ve věci spadající do oblasti práva ochranných známek (rozsudek ze dne 19. června 2012, Chartered
Institute of Patent Attorneys, věc C-307/10) se Soudní dvůr zabýval požadavky předepsanými pro
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identifikaci výrobků nebo služeb, pro které bylo zažádáno o ochranu prostřednictvím ochranné
známky.
Ve Spojeném království byla podána přihláška k zápisu označení jako národní ochranné známky,
přičemž přihlašovatel použil pro označení služeb, kterých se tento zápis týkal, obecné pojmy,
jež přesně odpovídaly pojmům uvedeným v záhlaví třídy pro dotyčné služby. Vnitrostátní orgán
příslušný k zápisu ochranných známek tuto přihlášku na základě vnitrostátních ustanovení
provádějících směrnici 2008/9563 zamítl. Dospěl totiž k závěru, že se tato přihláška vztahuje nejen na
druh služeb upřesněný přihlašovatelem, ale též na všechny ostatní služby náležející do dané třídy.
Dotčené označení tudíž postrádalo rozlišovací způsobilost a mělo popisný charakter. Kromě toho
neexistoval důkaz, že dotyčné slovní označení získalo před datem přihlášky k zápisu rozlišovací
způsobilost užíváním ve vztahu k předmětným službám. Přihlašovatel podle názoru příslušného
orgánu nepožadoval ani to, aby tyto služby byly z jeho přihlášky ochranné známky vyloučeny.
High Court of Justice, u něhož přihlašovatel podal odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí zápisu,
se Soudního dvora dotázal na požadavky jasnosti a přesnosti předepsané pro identifikaci výrobků
a služeb, pro které bylo zažádáno o ochranu prostřednictvím ochranné známky, a na možnost
použít za tímto účelem obecná označení uvedená v záhlavích tříd úředního třídění výrobků
a služeb.
Soudní dvůr ve svém rozsudku zaprvé zdůraznil, že uvedená směrnice musí být vykládána v tom
smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana
prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné
orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté
ochranné známce. Na jedné straně musejí totiž příslušné orgány jasně a přesně znát výrobky nebo
služby, na které se vztahuje ochranná známka, aby byly schopny plnit své povinnosti související
s předběžným posouzením přihlášek k zápisu a také se zveřejněním a vedením patřičného
a přesného rejstříku ochranných známek. Na straně druhé musejí mít hospodářské subjekty
možnost jasně a přesně zjistit, jaké jejich skuteční nebo možní soutěžitelé provedli zápisy nebo
jaké přihlášky k zápisu podali, a získat tak příslušné informace ohledně práv třetích osob.
Soudní dvůr zadruhé rozhodl, že směrnice nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků nebo
služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná
označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění. Tato identifikace však musí být dostatečně
jasná a přesná, aby příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnila určit rozsah
požadované ochrany. Soudní dvůr v této souvislosti poznamenal, že některá obecná označení
uvedená v záhlavích tříd úředního třídění jsou sama o sobě dostatečně jasná a přesná, kdežto
jiná označení jsou příliš obecná a zahrnují výrobky nebo služby příliš různorodé na to, aby byla
slučitelná s funkcí ochranné známky spočívající v označení původu. Příslušné orgány tudíž musí
posoudit každý jednotlivý případ z hlediska výrobků nebo služeb, pro které přihlašovatel požaduje
ochranu poskytovanou prostřednictvím ochranné známky, aby mohly určit, zda tato označení
splňují předepsané požadavky jasnosti a přesnosti.
Soudní dvůr nakonec upřesnil, že přihlašovatel národní ochranné známky, jenž pro identifikaci
výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna
obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje
na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na
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některé z těchto výrobků nebo služeb. Vztahuje-li se přihláška pouze na některé z uvedených
výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do
uvedené třídy se jedná.
Je tedy na předkládajícím soudu, aby určil, zda přihlašovatel při použití všech obecných označení
uvedených v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění ve své přihlášce upřesnil, zda se tato přihláška
vztahuje na všechny služby této třídy, či nikoli.

Hospodářská a měnová politika
Na základě žádosti irského Supreme Court ze dne 3. srpna 2012 vydal Soudní dvůr rozhodující
v plénu a ve zrychleném řízení dne 27. listopadu 2012 rozsudek ve věci Pringle (věc C-370/12), v němž
uvedl, že unijní právo nebrání tomu, aby členské státy, jejichž měnou je euro, uzavřely a ratifikovaly
Smlouvu o zřízení Evropského mechanismu stability (dále jen „Smlouva o EMS“).
Evropská rada přijala dne 25. března 2011 zjednodušeným postupem pro přijímání změn Smluv
zavedeným Lisabonskou smlouvou64 rozhodnutí 2011/19965, kterým bylo do Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU) doplněno nové ustanovení66, podle něhož členské státy, jejichž měnou
je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude
nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Státy eurozóny následně přijaly dne 2. února
2012 Smlouvu o EMS.
Soudní dvůr k otázce platnosti rozhodnutí 2011/199 připomněl, že se zjednodušený postup pro
přijímání změn může použít jen na vnitřní unijní politiky a činnosti a nesmí rozšířit pravomoci
svěřené Unii Smlouvami.
K první z těchto podmínek Soudní dvůr nejprve uvedl, že sporná změna nezasahuje do výlučné
pravomoci svěřené Unii v oblasti měnové politiky pro členské státy, jejichž měnou je euro. Ačkoli
je prvořadým cílem měnové politiky Unie udržení cenové stability, Smlouva o EMS sleduje zcela
odlišný cíl, kterým je zajištění stability eurozóny jako celku. Pouhá skutečnost, že toto opatření
hospodářské politiky může mít nepřímé dopady na stabilitu eura, jej neumožňuje stavět na roveň
opatření měnové politiky. Smlouva o EMS je mimoto doplňkem nového právního rámce k posílení
správy ekonomických záležitostí Unie, který zavádí užší koordinaci hospodářských a rozpočtových
politik členských států a užší dohled nad nimi. Cílem Smlouvy o EMS je řešit finanční krize, které
by navzdory přijatým preventivním opatřením podle nového právního rámce mohly přece jen
nastat. Smlouva o EMS proto spadá do oblasti hospodářské, nikoli měnové politiky. Sporná změna
nezasahuje ani do pravomoci přiznané Unii v oblasti koordinace hospodářských politik členských
států. Jelikož ustanovení SEU a SFEU nesvěřují Unii žádnou zvláštní pravomoc k zavedení takového
mechanismu stability, jako je mechanismus předpokládaný v rozhodnutí 2011/199, mají členské
státy, jejichž měnou je euro, pravomoc uzavřít mezi sebou smlouvu o zřízení mechanismu stability.
Navíc přísná podmíněnost, které podle sporné změny SFEU podléhá poskytnutí finanční pomoci
v rámci Smlouvy o EMS, má za cíl zajistit, že tento mechanismus bude v rámci svého fungování
dodržovat unijní právo, včetně opatření přijatých Unií v rámci koordinace hospodářských politik
členských států.
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Článek 48 odst. 6 SEU.
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Rozhodnutí Evropské rady 2011/199/EU ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování
Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 91, s. 1).
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O druhé podmínce použití zjednodušeného postupu pro přijímání změn Soudní dvůr rozhodl,
že změna SFEU nezavádí žádný právní základ, který by Unii umožňoval provádět činnost, jejíž
provádění nebylo možné již před touto změnou, a proto nerozšiřuje pravomoci svěřené Unii
Smlouvami.
Soudní dvůr dále rozhodl, že ani jednotlivá ustanovení Smluv o EU a FEU citovaná Supreme Court,
ani zásada účinné soudní ochrany nebrání uzavření takové smlouvy, jako je Smlouva o EMS.
Soudní dvůr především konstatoval, že účelem klauzule zakazující převzetí závazků veřejného
sektoru členských států67, podle které Unie ani členský stát neodpovídají za závazky ani
nepřebírají závazky jiného členského státu, je zajistit, aby členské státy dodržovaly zdravou
rozpočtovou politiku tím, že zaručí, že se budou při zadlužování řídit logikou trhu. Tato klauzule
proto nezakazuje, aby jeden nebo více členských států poskytly finanční pomoc členskému státu,
který zůstává odpovědný za vlastní závazky vůči svým věřitelům, mohou-li podmínky, s nimiž
je taková pomoc spojena, tento členský stát motivovat k provádění zdravé rozpočtové politiky.
Svěření nových funkcí Komisi, Evropské centrální bance a Soudnímu dvoru podle Smlouvy o EMS
je mimoto slučitelné s jejich působností vymezenou Smlouvami68. Konečně v případě, že členské
státy vytvářejí takový mechanismus stability, jako je EMS, pro jehož zřízení SEU ani SFEU nesvěřují
Unii žádnou zvláštní pravomoc, nedochází ze strany členských států k uplatňování unijního práva,
takže Listina základních práv Evropské unie69, která zaručuje každému účinnou soudní ochranu, se
nepoužije.

Sociální politika
V oblasti sociální politiky je třeba zmínit dva rozsudky, z nichž první se týká dovolené za kalendářní
rok a druhý zákazu diskriminace na základě věku.
V případě placené dovolené za kalendářní rok měl Soudní dvůr ve věci Dominguez (rozsudek ze
dne 24. ledna 2012, věc C-282/10) příležitost vyložit čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88 o některých
aspektech úpravy pracovní doby70. Soudní dvůr zaprvé shledal, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88
brání vnitrostátním předpisům nebo zvyklostem, podle nichž je nárok na placenou dovolenou
za kalendářní rok podmíněn skutečně odpracovanou dobou v trvání nejméně deseti dnů nebo
jednoho měsíce během referenčního období. Členské státy totiž samozřejmě mohou ve své
vnitrostátní právní úpravě definovat podmínky pro výkon a provádění nároku na placenou
dovolenou za kalendářní rok, nemohou však podřídit samotnou existenci tohoto nároku
jakékoliv podmínce. Soudní dvůr zadruhé upřesnil, že v případě sporu mezi fyzickými osobami,
v němž je vnitrostátní právo, které pro účely vzniku nároku na placenou dovolenou za kalendářní
rok nepovažuje dobu nepřítomnosti z důvodu úrazu při cestě do zaměstnání či z něj za dobu
nepřítomnosti z důvodu pracovního úrazu, v rozporu s článkem 7 směrnice 2003/88, musí
předkládající soud, s přihlédnutím k veškerému vnitrostátnímu právu, a především k příslušným
pracovněprávním předpisům, a za použití jím uznané metody výkladu, za účelem zajistit plnou
účinnost směrnice 2003/88 a dojít k výsledku, který by byl v souladu s cílem sledovaným touto
směrnicí, ověřit, zda může dospět k výkladu tohoto vnitrostátního práva umožňujícímu nahlížet
na nepřítomnost pracovníka z důvodu úrazu při cestě do zaměstnání či z něj jako na jeden

67

Článek 125 SFEU.

68

Článek 13 SEU.

69

Článek 47 Listiny základních práv.

70

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy
pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381).

Výroční zpráva 2012

49

Soudní dvůr

Judikatura

z případů zmíněných v příslušném ustanovení vnitrostátního pracovněprávního předpisu. Pokud
takový výklad není možný, musí vnitrostátní soud ověřit, zda se lze s ohledem na právní povahu
žalovaných v původním řízení vůči nim dovolávat přímého účinku čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88.
Pokud vnitrostátní soud nebude moci dosáhnout výsledku stanoveného uvedeným článkem 7,
může se nicméně účastník řízení poškozený neslučitelností vnitrostátního práva s unijním právem
dovolávat rozsudku Francovich a Bonifaci v. Itálie71, aby případně dosáhl náhrady vzniklé škody.
Zatřetí měl Soudní dvůr za to, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88 nebrání vnitrostátnímu ustanovení,
které podle příčiny nepřítomnosti pracovníka, jenž čerpá volno z důvodu nemoci, stanoví dobu
trvání placené dovolené za kalendářní rok rovnající se minimální době čtyř týdnů zaručené touto
směrnicí nebo delší.
Věc Komise v. Maďarsko (rozsudek ze dne 6. listopadu 2012, věc C-286/12) se týkala vnitrostátní
právní úpravy, která stanoví, že služební poměr soudců, státních zástupců a notářů povinně zaniká
při dovršení věku 62 let. Soudní dvůr měl nejprve za to, že tato právní úprava zavádí z hlediska čl. 2
odst. 1 směrnice 2000/7872 nerovné zacházení mezi osobami vykonávajícími tato povolání, které
dosáhly věku 62 let, a osobami, které jsou mladší a vykonávají tatáž povolání, neboť prvně uvedené
osoby jsou z důvodu svého věku nuceny automaticky ukončit výkon funkcí. Podle názoru Soudního
dvora není tato diskriminace odůvodněná, jelikož takováto právní úprava nepředstavuje přiměřený
a nezbytný prostředek k dosažení svých legitimních cílů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78 je
v rámci povolání spadajících do veřejné služby legitimním cílem sjednocení věkové hranice pro
povinné ukončení služebního poměru. Avšak ustanovení, která rychle a radikálně snižují věkovou
hranici pro povinné ukončení služebního poměru, aniž stanoví přechodná opatření, která by mohla
chránit legitimní očekávání dotčených osob, překračují rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle
nezbytné. Stejně tak může cíl týkající se zavedení vyváženější věkové skladby usnadňující přístup
mladých právníků k povoláním soudce, státního zástupce nebo notáře představovat legitimní cíl
politiky zaměstnanosti a trhu práce. Ustanovení, která vedou k účinkům, jež jsou z krátkodobého
hlediska zdánlivě pozitivní, avšak mohou zpochybnit možnost dosažení „věkové skladby“, která
by byla ze střednědobého a dlouhodobého hlediska skutečně vyvážená, nejsou nicméně pro
dosažení tohoto cíle přiměřená. Soudní dvůr proto rozhodl, že Maďarsko nesplnilo povinnosti,
které pro něj vyplývají z článku 2 a z čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78.

Životní prostředí
Stejně jako v předchozích letech se Soudní dvůr i tentokrát opakovaně vyjádřil k otázkám
souvisejícím s politikou ochrany životního prostředí Evropské unie.
V oblasti právních předpisů upravujících odpady měl Soudní dvůr ve věci Interseroh Scrap and
Metals Trading (rozsudek ze dne 29. března 2012, věc C-1/11) příležitost se vyjádřit k dosahu
práva na ochranu obchodního tajemství ohledně informací souvisejících s přepravou nikoli
nebezpečných odpadů. Soudní dvůr rozhodl, že čl. 18 odst. 4 nařízení č. 1013/200673, který
stanoví, že s informacemi ohledně přepravy některých odpadů se nakládá jako s důvěrnými, je-li
to vyžadováno právními předpisy Společenství a vnitrostátními právními předpisy, neumožňuje
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Rozsudek ze dne 19. listopadu 1991, spojené věci C-6/90 a C-9/90.
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Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení
v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16, oprava v Úř. věst. L 230, s. 12; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst.
L 190, s. 1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 308/2009 ze dne 15. dubna 2009, kterým se za účelem přizpůsobení
vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IIIA a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 97, s. 8).
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zprostředkujícímu obchodníkovi, který zařizuje přepravu odpadů, aby příjemci nesdělil totožnost
původce odpadů, jak stanoví nařízení č. 1013/2006, a to i kdyby toto neuvedení totožnosti bylo
nutné k ochraně obchodního tajemství tohoto zprostředkujícího obchodníka. Soudní dvůr též
rozhodl, že čl. 18 odst. 1 nařízení č. 1013/2006 v kontextu přepravy odpadů, na něž se vztahuje
toto ustanovení, ukládá zprostředkujícímu obchodníkovi, aby vyplnil kolonku 6 dokladu o přepravě
odpadů, v níž musí uvést název původce odpadů, a předal jej příjemci, aniž by mohl být rozsah této
povinnosti omezen právem na ochranu obchodního tajemství. I kdyby totiž povinnost prozradit
příjemci totožnost původce odpadů ohrožovala ochranu obchodního tajemství zprostředkujících
obchodníků, nemůže mít takové zjištění za následek omezení působnosti ustanovení sekundárního
práva, které je jasné a bezpodmínečné.
Dále je třeba upozornit na několik dalších věcí, které přinesly upřesnění rozsahu práva na informace
a na účast veřejnosti v oblasti životního prostředí.
Ve věci Solvay (rozsudek ze dne 16. února 2012, věc C-182/10) se Soudní dvůr vyjádřil k provedení
směrnice 85/33774 o posuzování vlivů na životní prostředí, směrnice 92/4375 a Aarhuské úmluvy76,
pokud jde o záměry vybudování infrastruktury schválené zákonodárným orgánem, jakož
i k pravidlům použitelným na záměry zasahující do celistvosti chráněné lokality, které jsou však
odůvodněny naléhavým důvodem převažujícího veřejného zájmu.
Soudní dvůr nejprve potvrdil, že z působnosti směrnice 85/337 a Aarhuské úmluvy jsou vyloučeny
pouze záměry splňující dvojí podmínku, a sice že byly přijaty zvláštním vnitrostátním zákonem
a že byly přijaty tak, že cílů uvedených předpisů bylo dosaženo prostřednictvím zákonodárného
procesu, a poté připomněl, že musí existovat možnost, aby otázku, zda zákon tyto podmínky
splňuje, přezkoumal soud nebo nezávislý a nestranný orgán zřízený zákonem. Pokud takový
přezkum možný není, bude příslušet každému vnitrostátnímu soudu, jemuž byla věc v rámci jeho
pravomoci předložena, aby tento přezkum provedl a vyvodil z něj případně takové důsledky, že
tento zákon nepoužije.
Pokud jde dále o směrnici 92/43, Soudní dvůr rozhodl, že tato směrnice neumožňuje, aby
vnitrostátní orgán, i když se jedná o zákonodárný orgán, schválil plán nebo záměr, aniž se ujistil,
že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné chráněné lokality. Uvedená směrnice totiž
nestanoví žádné zvláštní pravidlo pro plány nebo záměry, které budou schváleny zákonodárným
orgánem. Takové plány a záměry musí podléhat posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43.
Rovněž v souvislosti se směrnicí 92/43 Soudní dvůr upřesnil podmínky, za nichž může naléhavý
důvod převažujícího veřejného zájmu odůvodnit na základě čl. 6 odst. 4 této směrnice uskutečnění
záměru, jenž má nepříznivý účinek na celistvost chráněné lokality. Soudní dvůr rozhodl, že zájem,
který by v takovém případě odůvodňoval uskutečnění záměru, musí být „veřejný“ a současně
„převažující“, což znamená, že je natolik významný, že je možno jej zvážit oproti cíli ochrany
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin sledovanému toutéž
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Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, s. 40; Zvl. vyd. 15/01, s. 248), ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 (Úř. věst. L 156, s. 17; Zvl. vyd. 15/07, s. 466).

75

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102).
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Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí, schválená jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne
17. února 2005 (Úř. věst. L 124, s. 1).
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směrnicí. Práce určené k vybudování či rozšíření podniku proto v zásadě splňují tyto podmínky
pouze za výjimečných okolností. Nelze vyloučit, že tomu tak může být v případě, kdy projekt, ač
soukromého charakteru, skutečně představuje jak svou povahou, tak ekonomickým a sociálním
kontextem, do něhož spadá, převažující veřejný zájem, prokáže-li se, že neexistují alternativní
řešení. Vybudování infrastruktury určené k umístění administrativního centra nemůže však být
v zásadě považováno za naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního
a ekonomického charakteru, který by odůvodňoval uskutečnění plánu nebo záměru, které mají
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality.
Ve věci Flachglas Torgau (rozsudek ze dne 14. února 2012, věc C-204/09) se jednalo o meze práva
přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí v držení vnitrostátního orgánu, které
mohou stanovit členské státy z hlediska směrnice 2003/477. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí
nejprve uvedl, že členské státy mohou stanovit, aby ministerstva odmítla přístup veřejnosti
k informacím o životním prostředí za předpokladu, že se tyto orgány účastní zákonodárného
procesu, zejména prostřednictvím předkládání návrhů zákonů nebo stanovisek. Jakmile je však
zákonodárný proces ukončen, nemůže se již ministerstvo, které se jej účastnilo, dovolávat této
výjimky, neboť poskytnutím informací o životním prostředí již nelze v zásadě narušit řádný průběh
tohoto procesu. Vyloučena však naopak není možnost ministerstva odmítnout poskytnutí těchto
informací z jiných důvodů uznaných unijním právem. Členské státy tedy podle názoru Soudního
dvora mohou stanovit možnost odmítnutí žádosti o informace o životním prostředí, pokud by
jejich zveřejnění mělo nepříznivý vliv na důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy v zákonem
stanovených případech. Soudní dvůr rozhodl, že posledně uvedenou podmínku lze považovat za
splněnou tehdy, když ve vnitrostátním právu dotčeného členského státu existuje pravidlo, které
obecným způsobem stanoví, že důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy představuje důvod pro
odmítnutí přístupu k informacím o životním prostředí v držení těchto orgánů, avšak za podmínky,
že vnitrostátní právo jasně určí pojem „řízení“. Soudní dvůr dále připomněl, že orgán veřejné
správy, který má v úmyslu se dovolávat důvěrnosti řízení, aby mohl odmítnout žádost o přístup
k informacím o životním prostředí, musí v každém konkrétním případě zvážit dané proti sobě
stojící zájmy.
Ve věci Inter-Environnement Bruxelles a další (rozsudek ze dne 22. března 2012, věc C-567/10)
Soudní dvůr objasnil pojem „plán a programy“ uvedený ve směrnici 2001/4278, a tedy působnost
pravidel týkajících se posuzování dopadů na životní prostředí stanovených touto směrnicí. Soudní
dvůr nejprve uvedl, že se pojem „plány a programy, které jsou vyžadovány právními a správními
předpisy“, vztahuje i na územní plány, jejichž přijetí není povinné. Soudní dvůr dále rozhodl, že
vnitrostátní řízení o celkovém či částečném zrušení územního plánu spadá v zásadě do působnosti
směrnice 2001/42. Soudní dvůr však rovněž uvedl, že tomu tak v zásadě není v případě, kdy je
zrušený akt součástí hierarchie aktů týkajících se územního plánování, pokud tyto akty stanoví
dostatečně přesná pravidla využití půdy a byla podrobena posouzení jejich vlivů na životní
prostředí a pokud lze mít důvodně za to, že v tomto kontextu byly dostatečně zohledněny zájmy,
které mají být chráněny podle směrnice 2001/42.
V poslední řadě ve věci Inter-Environnement Wallonie a Terre wallonne (rozsudek ze dne 28. února
2012, věc C-41/11) se vnitrostátní soud v rámci žaloby na neplatnost Soudního dvora dotázal na
možnost zrušení vnitrostátního aktu, při jehož přijetí nebyla dodržena povinnost provést předchozí
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím
o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, s. 26; Zvl. vyd. 15/07, s. 375).
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých
plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, s. 30; Zvl. vyd. 15/06, s. 157).
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posouzení vlivů na životní prostředí pro některé plány a programy stanovená ve směrnici 2001/4279,
v případě, že tento vnitrostátní akt provedl jinou směrnici v oblasti životního prostředí, kterou je
v daném případě směrnice o dusičnanech 91/67680. Soudní dvůr v rozsudku nejprve připomněl,
že byla-li vnitrostátnímu soudu podána žaloba na neplatnost vnitrostátního aktu představujícího
„plán“ nebo „program“ ve smyslu směrnice 2001/42, při jehož přijetí nebyly dodrženy povinnosti
provést předchozí posouzení vlivů na životní prostředí, je tento soud povinen přijmout veškerá
opatření stanovená vnitrostátním právem, jež směřují k nápravě situace vyplývající z neprovedení
takového posouzení, včetně případného pozastavení nebo zrušení napadeného plánu nebo
programu. Soudní dvůr však dodal, že vzhledem ke zvláštním okolnostem věci, která mu byla
předložena, lze předkládajícímu soudu výjimečně umožnit využití vnitrostátního ustanovení,
které ho opravňuje zachovat určité účinky zrušeného vnitrostátního aktu, pokud tento vnitrostátní
akt představuje řádné provedení směrnice 91/676, pokud přijetí a vstup v platnost nového
vnitrostátního aktu, k nimž v mezidobí došlo a které provádějí tuto směrnici, neumožňují vyhnout
se nepříznivým dopadům na životní prostředí plynoucím ze zrušení napadeného aktu, pokud
důsledkem zrušení tohoto napadeného aktu by byl vznik právního vakua, pokud jde o provedení
směrnice 91/676, které by bylo pro životní prostředí ještě nepříznivější v tom smyslu, že by se toto
zrušení projevovalo menší ochranou vod před znečištěním, a bylo by tak v rozporu se samotným
základním cílem této směrnice, a pokud výjimečné zachování účinků takového aktu pokrývá pouze
dobu nezbytně nutnou k přijetí opatření umožňujících zhojit zjištěnou protiprávnost.

Evropská veřejná služba
V rozhodnutí Itálie v. Komise (rozsudek ze dne 27. listopadu 2012, věc C-566/10 P) se Soudní dvůr
vyslovil k jazykovému režimu oznámení o výběrových řízeních pro nábor úředníků evropských
orgánů vyhlášených Evropským úřadem pro výběr personálu (dále jen „EPSO“)81, která byla
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Italská republika podala u Tribunálu žalobu proti
oznámením o výběrovém řízení, jež byla vyhlášena pouze v německém, francouzském a anglickém
jazyce82. Pro připuštění ke vstupním testům a jejich skládání byla požadována důkladná znalost
jednoho z úředních jazyků Unie jako hlavního jazyka a uspokojivá znalost němčiny, angličtiny
nebo francouzštiny jako druhého jazyka, který musel být odlišný od hlavního jazyka. Dále bylo
stanoveno, že pozvánky, korespondence mezi EPSO a uchazeči a vstupní testy budou probíhat
pouze v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. Stejné podmínky byly stanoveny pro
připuštění k písemným zkouškám a jejich skládání. Vzhledem k tomu, že Tribunál tuto žalobu
zamítl83, podala Italská republika kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.
Soudní dvůr nejprve připomněl, že jazykový režim Evropské unie určuje za úřední a pracovní jazyky
unijních orgánů 23 současných jazyků Unie, že Úřední věstník Evropské unie musí vycházet ve všech
úředních jazycích84 a že podle služebního řádu úředníků Unie musí být oznámení o otevřeném
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Viz předchozí poznámka pod čarou.
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Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze země
dělských zdrojů (Úř. věst. L 375, s. 1; Zvl. vyd. 15/02, s. 68).

81

European Personnel Selection Office (Úřad pro výběr personálu Evropských společenství) byl vytvořen
rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského
a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 (Úř. věst
L 197, s. 53; Zvl. vyd. 01/04, s. 46).
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Výběrová řízení EPSO/AD/94/07, EPSO/AST/37/07 a EPSO/AD/95/07.
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Rozsudek ze dne 13. září 2010, Itálie v. Komise, spojené věci T-166/07 a T-285/07.

84

Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 1958, L 17, s. 385; Zvl. vyd.
01/01, s. 3).
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výběrovém řízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie85. Ze společného výkladu všech
těchto norem vyplývá, že sporná oznámení o výběrových řízeních měla být zveřejněna v plném
znění ve všech úředních jazycích.
Soudní dvůr následně posuzoval omezení výběru druhého jazyka pro účast ve výběrovém řízení.
Měl za to, že požadavky specifických jazykových znalostí stanovené v oznámení o výběrovém
řízení mohou být odůvodněny zájmem služby, který může představovat legitimní cíl. Soudní dvůr
upřesnil, že je však důležité, aby byl tento zájem služby objektivně odůvodněný a aby úroveň
požadovaných jazykových znalostí byla přiměřená skutečným potřebám služby. Navíc uvedl, že
podle čl. 27 prvního pododstavce služebního řádu se přijímání úředníků řídí potřebou orgánu
zajistit si služby úředníků s nejvyšší úrovní způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti. Vzhledem
k tomu, že tohoto cíle je možné lépe dosáhnout v případě, že uchazeči mají právo absolvovat
zkoušky výběrového řízení v mateřském jazyce nebo v druhém jazyce, o kterém jsou přesvědčeni,
že ho ovládají nejlépe, je v této souvislosti povinností orgánů vzájemně vyvážit legitimní cíl
odůvodňující omezení počtu jazyků výběrových řízení a cíl vybrat uchazeče s nejvyšší úrovní
způsobilosti. Soudní dvůr proto rozsudek Tribunálu, jakož i sporná oznámení o výběrovém řízení
zrušil.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika
V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky si zaslouží pozornost čtyři rozsudky vydané
v roce 2012.
Pokud jde o omezující opatření přijatá vůči Íránské islámské republice s cílem zabránit šíření
jaderných zbraní, britská banka Melli Bank, zcela vlastněná Bank Melli Iran, íránskou bankou
kontrolovanou íránským státem, podala k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek.
Předmětem tohoto kasačního opravného prostředku (rozsudek ze dne 13. března 2012, Melli
Bank v. Rada, věc C-380/09 P) bylo zrušení rozsudku Tribunálu86, kterým byla zamítnuta žaloba
Melli Bank na prohlášení neplatnosti rozhodnutí 2008/475/ES87 v části, v níž se jí toto rozhodnutí
týkalo. O několik měsíců dříve podala Bank Melli Iran, mateřská společnost Melli Bank, k Soudnímu
dvoru kasační opravný prostředek (rozsudek ze dne 16. listopadu 2011, Bank Melli Iran v. Rada, věc
C-548/09 P)88, jehož předmětem bylo zrušení rozsudku Tribunálu89, kterým byla zamítnuta žaloba
Bank Melli Iran na neplatnost téhož rozhodnutí 2008/475/ES v části, která se jí týkala. Soudní dvůr
kasační opravný prostředek zamítl, a tudíž potvrdil rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků
Melli Bank Iran.
V této věci Melli Bank v. Rada Soudní dvůr rozhodl, že se Tribunál nedopustil nesprávného
posouzení, když měl za to, že čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení č. 423/2007 o omezujících opatřeních
vůči Íránské islámské republice90 Radě ukládá, aby zmrazila finanční prostředky subjektu, „který
vlastní nebo ovládá“ subjekt, který byl označen za subjekt podílející se na šíření jaderných

85

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků
a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně
použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, s. 1).

86

Rozsudek ze dne 9. července 2009, Melli Bank v. Rada, spojené věci T-246/08 a T-332/08.

87

Konkrétně se jednalo o bod 4 tabulky B přílohy k rozhodnutí Rady 2008/475/ES ze dne 23. června 2008, kterým
se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 163, s. 29).

88

Viz Výroční zpráva za rok 2011, s. 66.

89

Rozsudek ze dne 14. října 2009, Bank Melli Iran v. Rada, věc T-390/08.

90

Nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 103, s. 1).
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zbraní. Zmrazení finančních prostředků Melli Bank – která je 100% vlastněná Bank Melli Iran,
tedy subjektem, který byl označen za podílející se na šíření jaderných zbraní – tudíž nemuselo
být odůvodněno skutečností, že se na tomto šíření podílí samotná Melli Bank. Soudní dvůr dále
uvedl, že zmrazení finančních prostředků subjektu zcela vlastněného subjektem, jenž byl označen
za podílející se na šíření jaderných zbraní, neporušuje zásadu presumpce neviny. Přijetí opatření,
kterými se zmrazují finanční prostředky, na základě čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení č. 423/2007, se
totiž nevztahuje k samostatnému jednání takového subjektu, a nevyžaduje tedy, aby tento subjekt
jednal v rozporu s předpisy uvedeného nařízení.
Kromě toho Soudní dvůr uvedl, že Tribunál dospěl právem k závěru, že zmrazení finančních
prostředků Melli Bank bylo v souladu se zásadou proporcionality, jelikož bylo přiměřené
a nezbytné k uskutečnění legitimního cíle zachování míru a mezinárodní bezpečnosti. Jsou-li tedy
zmrazeny finanční prostředky subjektu označeného za subjekt podílející se na šíření jaderných
zbraní, existuje nezanedbatelné riziko, že tento subjekt bude vyvolávat tlak na subjekty, které
vlastní nebo ovládá, za účelem obcházení účinku opatření, která se ho týkají. Za těchto okolností
je zmrazení finančních prostředků subjektů, které vlastní nebo ovládá subjekt podílející se na
šíření jaderných zbraní, nezbytné a vhodné k zajištění účinnosti opatření přijatých proti posledně
uvedenému subjektu a k zaručení toho, že tato opatření nebudou obcházena. Soudní dvůr též
potvrdil závěr Tribunálu, podle něhož k dosažení stejného cíle neexistují přiměřená alternativní
opatření. S ohledem na prvořadou důležitost zachování míru a mezinárodní bezpečnosti nejsou
omezení svobodného výkonu hospodářské činnosti, jakož i vlastnického práva bankovního ústavu,
způsobená opatřeními, jimiž se zmrazují finanční prostředky, vzhledem ke sledovaným cílům
nepřiměřená.
Soudní dvůr konečně připomněl, že rezoluce Rady bezpečnosti jsou součástí jiného právního
řádu než společné postoje Rady a její nařízení. Akty přijaté na půdě Organizace spojených národů
na jedné straně a akty přijaté v rámci Unie na straně druhé byly totiž přijaty orgány nadanými
samostatnými pravomocemi, které jim byly svěřeny jejich základními dokumenty, tj. smlouvami,
jimiž byly založeny. Při vypracovávání opatření Společenství, jimiž má být provedena rezoluce Rady
bezpečnosti, na niž odkazuje společný postoj, je Unie nicméně povinna řádně zohlednit znění a cíle
dotyčné rezoluce. Stejně tak je třeba zohlednit znění a cíl rezoluce Rady bezpečnosti při výkladu
nařízení, jehož cílem je tuto rezoluci provést.
Ve věci Tay Za v. Rada (rozsudek ze dne 13. března 2012, věc C-376/10 P) se Soudní dvůr měl v rámci
kasačního opravného prostředku vyjádřit k podmínkám, za kterých se režim sankcí zavedený
Radou proti třetí zemi může vztahovat na fyzické osoby, a k požadované intenzitě propojení
mezi těmito osobami a vládnoucím režimem. V tomto ohledu Soudní dvůr připomněl, že
opatření, která se vztahují na fyzické osoby, se musejí k tomu, aby mohla být jakožto omezující
opatření postihující třetí země přijata na základě článků 60 ES a 301 ES, týkat pouze vedoucích
představitelů uvedených zemí a osob spojených s těmito představiteli. Soudní dvůr upřesnil, že
svým rozhodnutím v rozsudku Kadi91, podle něhož nemohou omezující opatření přijatá vůči třetí
zemi směřovat proti osobám spojeným s touto zemí „jinak“, chtěl zúžit kategorie fyzických osob,
které mohou být dotčeny cílenými omezujícími opatřeními, na ty, jejichž vazba k dotčené třetí
zemi je zcela jasná, to znamená na vedoucí představitele třetích zemí a jednotlivce s nimi spojené.
Soudní dvůr měl tedy za to, že je použití takových opatření na fyzické osoby z pouhého důvodu
jejich příbuzenství s osobami spojenými s vedoucími představiteli dotyčné třetí země, nezávisle
na jejich osobním jednání, v rozporu s unijním právem. Opatření, jejichž předmětem je zmrazení

91

Rozsudek ze dne 3. září 2008, Kadi a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, spojené věci
C-402/05 P a C-415/05 P.
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finančních prostředků a hospodářských zdrojů patřících Pye Phyo Tay, mohlo být proto podle
názoru Soudního dvora přijato pouze na základě přesných a konkrétních poznatků umožňujících
prokázat, že dotyčný má prospěch z hospodářských politik vedoucích představitelů Myanmaru.
Ve věci Parlament v. Rada (rozsudek ze dne 19. července 2012, věc C-130/10) rozhodoval Soudní
dvůr o žalobě, kterou se Evropský parlament domáhal zrušení nařízení č. 1286/2009, kterým se
mění nařízení č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti
některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem92.
Na podporu své žaloby Parlament zaprvé uvedl, že napadené nařízení bylo nesprávně přijato na
základě článku 215 SFEU, neboť správným právním základem byl podle jeho názoru článek 75 SFEU.
Za účelem určení, zda čl. 215 odst. 2 SFEU představuje s ohledem na účel a obsah napadeného
nařízení jeho správný právní základ, posuzoval Soudní dvůr znění uvedeného článku, kontext, do
něhož toto ustanovení zapadá, jakož i cíle jím sledované, ve vztahu k cílům sledovaným článkem
75 SFEU.
Při tomto posouzení dospěl Soudní dvůr k závěru, že čl. 215 odst. 2 SFEU může představovat právní
základ pro omezující opatření, a to včetně opatření, jejichž předmětem je potírání terorismu, ve
vztahu k fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám nebo nestátním subjektům, která byla
přijata Unií, pokud rozhodnutí přijmout uvedená opatření zapadá do její akce, kterou uskutečňuje
v rámci SZBP. V této souvislosti uvedl, že ačkoli boj proti terorismu a jeho financování mohou spadat
pod cíle sledované prostorem svobody, bezpečnosti a práva, tak jak jsou vymezeny především
v čl. 3 odst. 2 SEU, odpovídá nicméně cíl spočívající v boji proti mezinárodnímu terorismu a jeho
financování za účelem ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti cílům ustanovení Smluv, která
upravují vnější činnost Unie a která jsou uvedena v čl. 21 odst. 2 písm. c) SEU. Boj proti terorismu
proto může být cílem akcí vedených Unií v rámci SZBP, jakož i opatření přijatých k provádění
této politiky v rámci vnější činnosti Unie, a zejména cílem omezujících opatření ve smyslu čl. 215
odst. 2 SFEU. Z toho vyplývá, že čl. 215 odst. 2 SFEU představuje vhodný právní základ nařízení
č. 1286/2009. Uvedené nařízení, které obsahuje záruky pro dodržování základních práv osob
uvedených na seznamu, mohlo být proto přijato na základě čl. 215 odst. 2 SFEU, a nikoli článku
75 SFEU. Rozdíl mezi články 75 SFEU a 215 SFEU, pokud jde o zapojení Parlamentu, vychází podle
názoru Soudního dvora z rozhodnutí autorů Lisabonské smlouvy přiznat mu omezenější úlohu
u činností Unie v rámci SZBP. Navíc povinnost ctít základní práva se podle čl. 51 odst. 1 Listiny
základních práv Evropské unie vztahuje na všechny orgány, instituce a subjekty Unie.
Soudní dvůr dále uvedl, že okolnost, že Smlouva o EU již neupravuje přijímání společných postojů,
nýbrž rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, nemá za následek nicotnost
společných postojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Takové společné
postoje, jako je společný postoj č. 2002/40293, které nebyly zrušeny, nezanikly nebo nebyly
pozměněny po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, lze považovat pro účely uplatnění článku
215 SFEU za akty postavené na roveň rozhodnutím přijatým podle kapitoly 2 hlavy V Smlouvy o EU,
na které uvedený článek odkazuje.

92

Nařízení Rady (EU) č. 1286/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení
některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným
s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem (Úř. věst. L 346, s. 42).

93

Společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti Usámovi bin
Ládinovi, členům organizace Al Kajdá, jakož i Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům,
které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP
a 2001/771/SZBP (Úř. věst. L 139, s. 4; Zvl. vyd. 18/01, s. 292).
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V dalším případě, který se tentokrát týkal zvláštních omezujících opatření přijatých proti některým
osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, byly k Soudnímu dvoru podány dva
kasační opravné prostředky, z nichž první podala Stichting Al-Aqsa, nizozemská nadace, a druhý
Nizozemské království. Předmětem obou těchto kasačních opravných prostředků (rozsudek ze dne
15. listopadu 2012, Al-Aqsa v. Rada a Nizozemsko v. Al-Aqsa, spojené věci C-539/10 P a C-550/10 P)
bylo zrušení rozsudku Tribunálu94, kterým bylo zrušeno několik opatření Rady, jimiž byla Stichting
Al-Aqsa zapsána na seznam osob a subjektů, jejichž aktiva byla zmrazena.
Soudní dvůr nejprve odmítl kasační opravný prostředek podaný Stichting Al-Aqsa jako nepřípustný
z důvodu, že se týkal pouze změny některých částí odůvodnění rozsudku Tribunálu.
Dále v případě kasačního opravného prostředku podaného Nizozemským královstvím Soudní
dvůr konstatoval, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že po
zrušení Sanctieregeling95 již neexistoval „substrát“ vnitrostátního práva dostatečně odůvodňující
ponechání Stichting Al-Aqsa na seznamu, aniž náležitě zohlednil důvody zmíněného zrušení.
Jedinou skutečností odůvodňující zmíněné zrušení byl totiž podle názoru Soudního dvora cíl
zamezit překrývání vnitrostátního opatření týkajícího se zmrazení finančních prostředků uloženého
Sanctieregeling a opatření zmrazení finančních prostředků přijatého na úrovni Unie nařízením
č. 2580/200196 po zápisu Stichting Al-Aqsa do seznamu. Soudní dvůr tedy rozsudek Tribunálu zrušil.
Po tomto zrušení pak sám s konečnou platností rozhodl o původní žalobě podané Stichting Al-Aqsa
u Tribunálu, jejímž předmětem bylo zrušení rozhodnutí Rady o zmrazení finančních prostředků.
Soudní dvůr nejprve konstatoval, že Rada měla k dispozici přesné informace a materiály
v příslušném spise, které prokazovaly, že příslušný nizozemský orgán přijal rozhodnutí vůči
Stichting Al-Aqsa v souladu s kritérii upravenými unijním právem. Soudní dvůr v této souvislosti
zdůraznil, že podle unijního práva znamená takový odkaz na vnitrostátní rozhodnutí, že existují
závažné a věrohodné důkazy o zapojení určité osoby do teroristických činností, které jsou
příslušnými vnitrostátními orgány považovány za spolehlivé. Soudní dvůr měl dále za to, že se
Rada nedopustila nesplnění své povinnosti ověřit, zda trvají důvody pro rozhodnutí o zmrazení
finančních prostředků. Podle jeho názoru nepostačuje zrušení Sanctieregeling k tomu, aby bylo
ponechání Stichting Al-Aqsa na seznamu prohlášeno za neslučitelné s unijním právem. V tomto
ohledu totiž neexistují indicie, na základě kterých mohla Rada dospět k závěru, že Stichting Al-Aqsa
pozastavila nebo ukončila svou účast na financování teroristických činností, a to nezávisle na
skutečnosti, že zmrazení jejích finančních prostředků znesnadňovalo, ne-li znemožňovalo další
takovouto účast. Soudní dvůr konečně uvedl, že rozhodnutí Rady nezasahují do vlastnického
práva Stichting Al-Aqsa. Jelikož zmrazení finančních prostředků představuje zajišťovací opatření,
není jeho zamýšleným cílem zbavit osoby jejich majetku. Vzhledem k tomu, že alternativní a méně
omezující opatření neumožňují dosáhnout cíle, tzn. boje proti financování terorismu, stejně účinně,
mají omezení vlastnického práva Stichting Al-Aqsa uložená Radou požadovanou nezbytnou
povahu. K tomuto tento soud dodal, že z důvodu významu tohoto boje nejsou tato omezení
ani nepřiměřená ve vztahu ke sledovaným cílům. Soudní dvůr proto původní žalobu podanou
Stichting Al-Aqsa zamítl.

94

Rozsudek ze dne 9. září 2010, Al-Aqsa v. Rada, věc T-348/07.

95

Vyhláška o sankcích ve věcech terorismu přijatá Nizozemským královstvím vůči Stichting Al-Aqsa.

96

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti
některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, s. 70; Zvl. vyd. 18/01, s. 207).
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C – Složení Soudního dvora

(Protokolární pořádek k 28. listopadu 2012)
První řada, zleva doprava:
První generální advokát N. Jääskinen; předseda senátu L. Bay Larsen; předsedkyně senátu R. Silva
de Lapuerta; místopředseda Soudního dvora K. Lenaerts; předseda Soudního dvora V. Skouris;
předsedové senátů A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz a A. Rosas.
Druhá řada, zleva doprava:
Soudci U. Lõhmus et E. Juhász; předsedové senátů E. Jarašiūnas, J. Malenovský a G. Arestis;
předsedkyně senátu M. Berger; generální advokátka J. Kokott; soudci A. Borg Barthet a E. Levits.
Třetí řada, zleva doprava:
Soudci J.-J. Kasel a A. Arabadžev; generální advokát Y. Bot; generální advokátka E. Sharpston;
soudce A. Ó Caoimh; generální advokát P. Mengozzi; soudce J.-C. Bonichot; soudkyně C. Toader;
soudce M. Safjan.
Čtvrtá řada, zleva doprava:
Generální advokáti N. Wahl a M. Wathelet; soudce C. G. Fernlund; generální advokát P. Cruz
Villalón; soudce D. Šváby; soudkyně A. Prechal; soudci J. L. da Cruz Vilaça a C.Vajda; vedoucí soudní
kanceláře A. Calot Escobar.
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Členové Soudního dvora

(podle pořadí nástupu do funkce)
Vassilios Skouris
narozen v roce 1948; diplom obdržel na svobodné univerzitě
v Berlíně (1970); doktorát z ústavního a správního práva na univerzitě
v Hamburku (1973); profesor na univerzitě v Hamburku (1972–1977);
profesor veřejného práva na univerzitě v Bielefeldu (1978); profesor
veřejného práva na univerzitě v Soluni (1982); ministr vnitra (v letech
1989 a 1996); člen správního výboru na krétské univerzitě (1983–1987);
ředitel Centra mezinárodního a evropského hospodářského práva
v Soluni (1997–2005); předseda Řeckého sdružení pro evropské právo
(1992–1994); člen Řeckého národního výboru pro výzkum (1993–1995);
člen Vrchního výboru pro výběr řeckých zaměstnanců státní správy
(1994–1996); člen vědecké rady Akademie evropského práva v Trevíru
(od 1995); člen správního výboru řecké justiční akademie (1995–1996);
člen vědecké rady ministerstva zahraničních věcí (1997–1999); předseda
Řecké ekonomické a sociální rady v roce 1998; soudce Soudního dvora
od 8. června 1999; předseda Soudního dvora od 7. října 2003.
Koen Lenaerts
narozen v roce 1954; licencié en droit (diplom v oboru právo) a doktor
práv (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public
Administration (Harvard University); asistent (1979–1983), později
profesor evropského práva na Katholieke Universiteit Leuven (od roku
1983); referendář Soudního dvora (1984–1985); profesor na Collège
d’Europe v Bruggách (1984–1989); advokát bruselské advokátní
komory (1986–1989); hostující profesor na Harvard Law School (1989);
soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 6. října 2003; soudce
Soudního dvora od 7. října 2003; místopředseda Soudního dvora od
9. října 2012.
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Antonio Tizzano
narozen v roce 1940; profesor práva Evropské unie na Univerzitě
La Sapienza v Římě; profesor na univerzitách „Istituto Orientale“
(1969–1979) a „Federico II“ v Neapoli (1979–1992), Katánii (1969–1977)
a Mogadišu (1967–1972); advokát u italského Kasačního soudu; právní
poradce na Stálém zastoupení Italské republiky při Evropských
společenstvích (1984–1992); člen italské delegace během jednání
o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky
k Evropským společenstvím, jednání týkajících se Jednotného
evropského aktu a Smlouvy o Evropské unii; autor početné řady
publikací, včetně Komentářů k evropským smlouvám a kodexů
Evropské unie; zakladatel a od roku 1996 ředitel revue „Il Diritto
dell’Unione Europea“; člen řídících nebo redakčních výborů několika
právnických periodik; působil jako zpravodaj během mnoha
mezinárodních kongresů; konference a přednášky na několika
mezinárodních institucích, včetně Akademie mezinárodního práva
v Haagu (1987); člen skupiny nezávislých expertů prověřujících finanční
hospodaření Komise Evropských společenství (1999); generální advokát
Soudního dvora od 7. října 2000 do 3. května 2006; soudce Soudního
dvora od 4. května 2006.
José Narciso da Cunha Rodrigues
narozen v roce 1940; různé funkce v soudnictví (1964–1977); vládou
pověřen různými úkoly za účelem uskutečnění a koordinace studie
reformy soudního systému; vládní zmocněnec u Evropské komise pro
lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva (1980–1984); znalec
u řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy (1980–1985); člen revizní
komise pro trestní zákoník a trestní řád; Procurador-Geral da República
(1984–2000); člen kontrolního výboru Evropského úřadu pro boj proti
podvodům (OLAF) (1999–2000); soudce Soudního dvora od 7. října
2000 do 10. října 2012.

Allan Rosas
narozen v roce 1948; doktor práv na univerzitě v Turku (Finsko); profesor
práv na univerzitě v Turku (1978–1981) a v Åbo Akademi (Turku/Åbo)
(1981–1996); ředitel Institutu pro lidská práva tamtéž (1985–1995); různé
odpovědné univerzitní funkce národní a mezinárodní; člen vědeckých
společností; koordinátor národních i mezinárodních výzkumných
projektů a programů, zvláště v následujících oblastech: právo
Společenství, mezinárodní právo, základní lidská práva a svobody;
ústavní právo a srovnávací nauka o veřejné správě; zástupce finské vlády
jakožto člen nebo poradce finských delegací na různých mezinárodních
konferencích a setkáních; odborník na finské právo, zejména ve vládních
a parlamentních právních komisích ve Finsku, stejně jako v Organizaci
spojených národů, v UNESCO, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE) a v Radě Evropy; od roku 1995 hlavní právní poradce
právní služby Evropské komise pověřený vnějšími vztahy; od března
roku 2001 zástupce generálního ředitele právní služby Evropské komise;
soudce Soudního dvora od 17. ledna 2002.
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Rosario Silva de Lapuerta
narozena v roce 1954; licenciée en droit (diplom v oboru právo)
(univerzita Complutense v Madridu); abogado del Estado (soudní
úřednice) v Malaze; abogado del Estado v právní sekci ministerstva
dopravy, turistiky a komunikací, poté v právní sekci ministerstva
zahraničních věcí; abogado del Estado-Jefe ve státní právní službě,
pověřena zastupováním v řízení před Soudním dvorem, a zástupkyně
generálního ředitele sekce právní pomoci v mezinárodním právu
a právu Společenství Abogacía General del Estado (ministerstvo
spravedlnosti); členka poradní přípravné skupiny Komise pro
budoucnost soudního systému Společenství; vedoucí španělské
delegace skupiny „Přátelé předsednictví“ pro reformu soudního
systému Společenství v rámci Niceské smlouvy a zvláštní pracovní
skupiny Rady „Soudní dvůr“; profesorka práva Společenství na
diplomatické škole v Madridu; spolu-šéfredaktorka časopisu „Noticias
de la Unión Europea“; soudkyně Soudního dvora od 7. října 2003.
Juliane Kokott
narozena v roce 1957; studium práv (univerzity v Bonnu a Ženevě);
LL. M. (American University/Washington D. C.); doktorka práv
(univerzita v Heidelbergu, 1985; Harvardská univerzita, 1990); hostující
profesorka na univerzitě v Berkeley (1991); profesorka veřejného práva
německého a cizích států, mezinárodního práva a evropského práva
na univerzitách v Augsburgu (1992), Heidelbergu (1993) a Düsseldorfu
(1994); zastupující soudkyně německé vlády u Mezinárodního smírčího
a rozhodčího soudu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE); viceprezidentka Federální poradní rady pro globální změny
(WBGU, 1996); profesorka mezinárodního práva a mezinárodního
práva obchodního a evropského práva na univerzitě v St. Gallen (1999);
ředitelka Institutu evropského a mezinárodního obchodního práva na
univerzitě v St. Gallen (2000); zástupkyně ředitele studijního programu
specializovaného na obchodní právo na univerzitě v St. Gallen (2001);
generální advokátka Soudního dvora od 7. října 2003.
Konrad Hermann Theodor Schiemann
narozen v roce 1937; studium práv v Cambridge; barrister (1964–1980);
Queen’s Counsel (1980–1986); soudce High Court of England and Wales
(1986–1995); Lord Justice of Appeal (1995–2003); přední člen od roku
1985 a v roce 2003 pokladník Honourable Society of the Inner Temple;
soudce Soudního dvora od 8. ledna 2004 do 10. října 2012.
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Endre Juhász
narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo univerzity
v Segedíně, Maďarsko (1967); přijímací zkouška do maďarské advokátní
komory (1970); postgraduální studium v oboru srovnávacího práva
na univerzitě ve Štrasburku, Francie (1969, 1970, 1971, 1972); úředník
právního odboru ministerstva zahraničního obchodu (1966–1974),
ředitel pro legislativní záležitosti (1973–1974); první obchodní atašé na
velvyslanectví Maďarska v Bruselu, odpovědný za otázky Společenství
(1974–1979); ředitel na ministerstvu zahraničního obchodu (1979–1983);
první obchodní atašé, dále pak obchodní poradce na velvyslanectví
Maďarska ve Washingtonu DC, Spojené státy (1983–1989); generální
ředitel na ministerstvu obchodu a ministerstvu mezinárodních
hospodářských vztahů (1989–1991); hlavní vyjednavač pro dohodu
o přidružení mezi Maďarskem a Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy (1990–1991); generální tajemník ministerstva
mezinárodních hospodářských vztahů, ředitel Úřadu pro evropské
záležitosti (1992); státní tajemník při ministerstvu mezinárodních
hospodářských vztahů (1993–1994); státní tajemník, předseda Úřadu
pro evropské záležitosti ministerstva průmyslu a obchodu (1994);
zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí diplomatické mise
Maďarské republiky při Evropské unii (leden 1995 – květen 2003);
hlavní vyjednavač pro přistoupení Maďarské republiky k Evropské unii
(červenec 1998 – duben 2003); ministr bez portfeje pro koordinaci
otázek evropské integrace (od května 2003); soudce Soudního dvora
od 11. května 2004.
George Arestis
narozen v roce 1945; držitel diplomu v oboru právo univerzity
v Athénách (1968); M. A. Comparative Politics and Government,
University of Kent v Canterbury (1970); výkon profese advokáta na
Kypru (1972–1982); jmenování do funkce District Court Judge (1982);
povýšen do funkce President District Court (1995); Administrative
President District Court v Nikósii (1997–2003); soudce Nejvyššího soudu
Kypru (2003); soudce Soudního dvora od 11. května 2004.

Anthony Borg Barthet U. O. M.
narozen v roce 1947; doktorát v oboru právo Královské univerzity
na Maltě v roce 1973; nástup do maltské veřejné správy jako Notary
to Government v roce 1975; poradce republiky v roce 1978, první
poradce republiky v roce 1979, náměstek Attorney General v roce
1988, jmenovaný Attorney General prezidentem Malty v roce 1989;
lektor občanského práva na částečný úvazek na Maltské univerzitě
(1985–1989); člen univerzitní rady Maltské univerzity (1998–2004); člen
komise pro správu spravedlnosti (1994–2004); člen výboru guvernérů
rozhodčího centra na Maltě (1998–2004); soudce Soudního dvora od
11. května 2004.
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Marko Ilešič
narozen v roce 1947; doktor práv (univerzita v Lublani); zaměření
na srovnávací právo (univerzity ve Štrasburku a Coimbře); justiční
zkouška; profesor občanského, obchodního a mezinárodního práva
soukromého; proděkan (1995–2001) a děkan (2001–2004) právnické
fakulty univerzity v Lublani; autor četných právních publikací; honorární
soudce a předseda senátu pracovního soudu v Lublani (1975–1986);
předseda sportovního tribunálu Slovinska (1978–1986); předseda
burzovní rozhodčí komory v Lublani; rozhodce Jugoslávské obchodní
komory (do roku 1991) a Slovinské obchodní komory (od roku 1991);
rozhodce Mezinárodní obchodní komory v Paříži; soudce odvolacího
soudu UEFA a FIFA; předseda Unie sdružení slovinských právníků
(1993–2005); člen Asociace mezinárodního práva, Mezinárodního
námořního výboru a dalších mezinárodních právních asociací; soudce
Soudního dvora od 11. května 2004.
Jiří Malenovský
narozen v roce 1950; doktor práv Univerzity Karlovy v Praze (1975);
odborný asistent (1974–1990), proděkan (1989–1991) a vedoucí katedry
mezinárodního a evropského práva (1990–1992) Masarykovy univerzity
v Brně; soudce Ústavního soudu ČSFR (1992); velvyslanec při Radě
Evropy (1993–1998); předseda Výboru delegátů ministrů Rady Evropy
(1995); vrchní ředitel na ministerstvu zahraničních věcí (1998–2000);
předseda české a slovenské sekce Asociace mezinárodního práva
(1999–2001); soudce Ústavního soudu (2000–2004); člen Legislativní
rady (1998–2000); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (od roku
2000); profesor v oboru mezinárodního práva veřejného na Masarykově
univerzitě v Brně (2001); soudce Soudního dvora od 11. května 2004.
Uno Lõhmus
narozen v roce 1952; doktorát v oboru právo v roce 1986; člen
advokátní komory (1977–1998); hostující profesor v oboru trestního
práva na univerzitě v Tartu; soudce Evropského soudu pro lidská práva
(1994–1998); předseda Nejvyššího soudu Estonska (1998–2004); člen
právní komise pro Ústavu; konzultant redakčního výboru pro trestní
zákon; člen redakční pracovní skupiny pro trestní řád; autor řady
publikací o lidských právech a ústavním právu; soudce Soudního dvora
od 11. května 2004.
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Egils Levits
narozen v roce 1955; držitel diplomu v oboru právo a politických
věd univerzity v Hamburku; vědecký spolupracovník na Právnické
fakultě univerzity v Kielu; poradce lotyšského parlamentu pro
otázky mezinárodního práva, ústavního práva a legislativní reformy;
velvyslanec Lotyšska v Německu a Švýcarsku (1992–1993), v Rakousku,
Švýcarsku a Maďarsku (1994–1995); místopředseda vlády a ministr
spravedlnosti, pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí (1993–
1994); smírčí soudce Smírčího a rozhodčího soudu OBSE (od roku 1997);
člen Stálého rozhodčího soudu (od roku 2001); v roce 1995 zvolen
soudcem Evropského soudu pro lidská práva, znovu zvolen v roce 1998
a 2001; četné publikace v oblasti ústavního práva a správního práva,
legislativní reformy a práva Společenství; soudce Soudního dvora od
11. května 2004.
Aindrias Ó Caoimh
narozen v roce 1950; bakalář v oboru občanského práva (National
University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King’s
Inns, 1972); diplom vyššího studia evropského práva (University
College Dublin, 1977); barrister u irské advokátní komory (1972–1999);
docent evropského práva (King’s Inns, Dublin); Senior Counsel (1994–
1999); zástupce irské vlády v četných věcech před Soudním dvorem
Evropských společenství; soudce High Court v Irsku (od roku 1999);
Bencher (doyen) Honorable Society of King’s Inns (od roku 1999);
náměstek předsedy Irské společnosti evropského práva; člen Asociace
mezinárodního práva (irská sekce); syn Andrease O’Keeffeho (Aindrias
Ó Caoimh); soudce Soudního dvora (1974–1985); soudce Soudního
dvora od 13. října 2004.
Lars Bay Larsen
narozen v roce 1953; diplom politických věd (1976), licencié en
droit (diplom v oboru právo) (1983), univerzita v Kodani; úředník
na ministerstvu spravedlnosti (1983–1985); lektor (1984–1991), poté
přidružený profesor (1991–1996) rodinného práva na univerzitě
v Kodani; vedoucí sekce Advokatsamfund (1985–1986); vedoucí
oddělení (1986–1991) na ministerstvu spravedlnosti; člen advokátní
komory (1991); vedoucí divize (1991–1995), vedoucí policejního odboru
(1995–1999), vedoucí právního odboru (2000–2003) na ministerstvu
spravedlnosti; zástupce Dánska ve Výboru K-4 (1995–2000), v Groupe
central de Schengen (1996–1998) a v Europol Management Board
(1998–2000); soudce u Højesteret (2003–2006); soudce Soudního dvora
od 11. ledna 2006.
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Eleanor Sharpston
narozena v roce 1955; studia ekonomie, jazyků a práv na King’s College,
Cambridge (1973–1977); asistentka a výzkumná pracovnice na Corpus
Christi College, Oxford (1977–1980); členka advokátní komory (Middle
Temple, 1980); barrister (1980–1987 a 1990–2005); referendářka
u generálního advokáta, poté u soudce Sira Gordona Slynna (1987–
1990); profesorka evropského práva a práva srovnávacího (Director of
European Legal Studies) na University College London (1990–1992);
profesorka (Lecturer) na právnické fakultě (1992–1998), poté přidružená
profesorka (Affiliated Lecturer) (1998–2005) na univerzitě v Cambridge;
Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010); Emeritus Fellow
of King’s College, Cambridge (od roku 2011); přidružená profesorka
a výzkumná pracovnice (Senior Research Fellow) v Centre for European
Legal Studies na univerzitě v Cambridge (1998–2005); Queen’s Counsel
(1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus
Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010) a Nottingham
Trent (2011); generální advokátka Soudního dvora od 11. ledna 2006.
Paolo Mengozzi
narozen v roce 1938; profesor mezinárodního práva a vedoucí katedry
Jeana Monneta práva Evropských společenství univerzity v Bologni;
doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madridu; hostující
profesor při univerzitách Johnse Hopkinse (Bologna Center), St. Johns
(New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atény) a Mezinárodního
univerzitního institutu (Lucemburk); koordinátor programu European
Business Law Pallas Program, organizovaného při univerzitě v Nimègue;
člen poradního výboru Komise Evropských společenství pro
veřejné zakázky; zástupce státního tajemníka pro průmysl a obchod
u příležitosti půlročního italského předsednictví v Radě; člen poradní
přípravné skupiny Evropských společenství pro Mezinárodní obchodní
organizaci (WTO) a ředitel zasedání výzkumného centra akademie
mezinárodního práva v Haagu, věnovaného WTO, v roce 1997; soudce
Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 3. května 2006; generální
advokát Soudního dvora od 4. května 2006.
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Yves Bot
narozen v roce 1947; diplom právnické fakulty v Rouenu; doktor práv
(univerzita Paříž II Panthéon-Assas); hostující profesor na právnické
fakultě v Le Mans; státní zástupce, poté první státní zástupce na
státním zastupitelství v Le Mans (1974–1982); státní zástupce u tribunal
de grande instance de Dieppe (okresní soud v Dieppe) (1982–1984);
zastupující státní zástupce u tribunal de grande instance de Strasbourg
(okresní soud ve Štrasburku) (1984–1986); státní zástupce u tribunal de
grande instance de Bastia (okresní soud v Bastii) (1986–1988); generální
advokát u cour d’appel de Caen (odvolací soud v Caen) (1988–1991);
státní zástupce u tribunal de grande instance du Mans (okresní soud
v Le Mans) (1991–1993); vysoký úředník na ministerstvu spravedlnosti
pověřený zvláštními úkoly pro ministra (1993–1995); státní zástupce
u tribunal de grande instance de Nanterre (okresní soud v Nanterre)
(1995–2002); státní zástupce u tribunal de grande instance de Paris
(okresní soud v Paříži) (2002–2004); hlavní státní zástupce u cour
d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži) (2004–2006); generální advokát
Soudního dvora od 7. října 2006.
Ján Mazák
narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita Pavola Jozefa Šafaříka,
Košice, 1978); profesor občanského práva (1994) a práva Společenství
(2004); ředitel institutu práva Společenství na právnické fakultě
v Košicích (2004); soudce u Krajského soudu v Košicích (1980);
místopředseda (1982) a předseda (1990) Městského soudu v Košicích;
člen slovenské advokátní komory (1991); právní poradce při Ústavním
soudu (1993–1998); náměstek ministra spravedlnosti (1998–2000);
předseda Ústavního soudu (2000–2006); člen Benátské komise (2004);
generální advokát Soudního dvora od 7. října 2006 do 10. října 2012.
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Jean-Claude Bonichot
narozen v roce 1955; licencié en droit (diplom v oboru právo) na
univerzitě v Metách, diplom Institut d’études politiques de Paris (Institut
politických věd v Paříži), bývalý žák École nationale d’administration
(Národní škola správní); zpravodaj (1982–1985), vládní komisař (1985–1987
a 1992–1999); přísedící (1999–2000); předseda šestého podsenátu senátu
pro sporné věci (2000–2006) Conseil d’État (Nejvyšší správní soud);
referendář u Soudního dvora (1987–1991); ředitel kabinetu ministra práce,
zaměstnanosti a odborného vzdělávání, poté ředitel kabinetu státního
ministra, ministra pro veřejnou službu a modernizaci správy (1991–1992);
vedoucí právní mise Conseil d’État u Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (Národní zaměstnanecká zdravotní
pojišťovna) (2001–2006); hostující profesor na univerzitě v Metách
(1988–2000), poté na univerzitě v Paříži I Panthéon-Sorbonne (od roku
2000); autor četných publikací o správním právu, právu Společenství
a evropském právu lidských práv; zakladatel a předseda redakčního
výboru Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme (Právní bulletin
pro právo urbanismu), spoluzakladatel a člen redakčního výboru Bulletin
juridique des collectivités locales (Právní bulletin pro místní celky),
předseda vědeckého výboru pro výzkum týkající se institucí a práva
urbanismu a bydlení; soudce Soudního dvora od 7. října 2006.
Thomas von Danwitz
narozen v roce 1962; studia v Bonnu, v Ženevě a v Paříži; státní
zkouška v oboru právo (1986 a 1992); doktor práv (univerzita v Bonnu,
1988); mezinárodní diplom v oboru veřejné správy [École nationale
d’administration, (Národní škola správní), 1990]; habilitace (univerzita
v Bonnu, 1996); profesor německého veřejného práva a práva
evropského (1996–2003), děkan právnické fakulty na univerzitě v Ruhr,
Bochum (2000–2001); profesor německého veřejného práva a práva
evropského (univerzita v Kolíně, 2003–2006); ředitel institutu pro
veřejné právo a správní vědu (2006); hostující profesor na Fletcher
School of Law and Diplomacy (2000), na univerzitě Françoise Rabelaise
(Tours, 2001–2006) a na univerzitě v Paříži I Panthéon-Sorbonne, (2005–
2006); doktor honoris causa univerzity Françoise Rabelaise (Tours,
2010); soudce Soudního dvora od 7. října 2006.
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Verica Trstenjak
narozena v roce 1962; justiční zkouška (1987); doktorka práv na
univerzitě v Lublani (1995); profesorka (od roku 1996) teorie práva
a státu (právní nauka) a soukromého práva; vědecká pracovnice;
doktorandská studia na univerzitě v Curychu, Institutu srovnávacího
práva na univerzitě ve Vídni, na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní
právo soukromé v Hamburku, na svobodné univerzitě v Amsterodamu;
hostující profesorka na univerzitě ve Vídni, ve Freiburgu (Německo)
a na právní škole Bucerius v Hamburku; vedoucí právní služby
(1994–1996) a státní tajemnice ministerstva vědy a technologie
(1996–2000); generální tajemnice vlády (2000); členka pracovní
skupiny pro evropský občanský zákoník (Study Group on European
Civil Code) od roku 2003; vedoucí výzkumného projektu Humboldt
(Humboldt Stiftung); publikování více než sta právnických článků
a několika knih o evropském právu a právu soukromém, držitelka ceny
Asociace slovinských právníků „právník roku 2003“; členka redakční
rady několika právnických časopisů; generální tajemnice Sdružení
slovinských právníků, členka několika právnických sdružení, mezi
jinými Gesellschaft für Rechtsvergleichung; soudkyně Soudu prvního
stupně od 7. července 2004 do 6. října 2006; generální advokátka
Soudního dvora od 7. října 2006 do 28. listopadu 2012.
Alexander Arabadžev
narozen v roce 1949; studium práv (univerzita svatého Klimenta
Ochridského, Sofie); soudce u soudu prvního stupně v Blagoevgradu
(1975–1983); soudce krajského soudu v Blagoevgradu (1983–1986);
soudce Nejvyššího soudu (1986–1991); soudce Ústavního soudu
(1991–2000); člen Evropské komise pro lidská práva (1997–1999); člen
Evropského konventu o budoucnosti Evropy (2002–2003); poslanec
(2001–2006); pozorovatel u Evropského parlamentu; soudce Soudního
dvora od 12. ledna 2007.

Camelia Toader
narozena v roce 1963; licenciée en droit (diplom v oboru právo) (1986),
doktorka práv (1997) (univerzita v Bukurešti); justiční čekatelka u soudu
prvního stupně v Buftea (1986–1988); soudkyně u soudu prvního stupně
5. obvodu v Bukurešti (1988–1992); členka advokátní komory v Bukurešti
(1992); lektorka (1992–2005), poté od roku 2005 profesorka občanského
práva a evropského smluvního práva na univerzitě v Bukurešti; několik
doktorandských a výzkumných studií na institutu Maxe Plancka pro
mezinárodní právo soukromé v Hamburku (mezi lety 1992 a 2004);
vedoucí odboru pro evropskou integraci na ministerstvu spravedlnosti
(1997–1999); soudkyně Nejvyššího soudu (1999–2007); hostující profesorka
na univerzitě ve Vídni (2000 a 2011); vyučující práva Společenství na
Národní justiční akademii (2003 a 2005–2006); členka redakční rady
několika právních časopisů; od roku 2010 přidružená členka Mezinárodní
akademie pro srovnávací právo, emeritní vědecká pracovnice centra pro
studium evropského práva na institutu právního výzkumu rumunské
akademie; soudkyně Soudního dvora od 12. ledna 2007.
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Jean-Jacques Kasel
narozen v roce 1946; doktor práv, speciální diplom v oboru správního
práva (ULB, 1970); diplom z IEP v Paříži (Ecofin, 1972); advokátní
koncipient; právní poradce Banque de Paris et des Pays-Bas (1972–
1973); atašé, poté vyslanecký tajemník na ministerstvu zahraničních
věcí (1973–1976); předseda pracovních skupin Rady ministrů (1976);
první tajemník zastupitelského úřadu (Paříž), zástupce stálého
představitele při OECD (styčný diplomat pro UNESCO, 1976–1979);
vedoucí kabinetu místopředsedy vlády (1979–1980); předseda
pracovních skupin CPE (Asie, Afrika, Latinská Amerika), poradce
a následně zástupce vedoucího kabinetu předsedy Komise Evropských
společenství (1981); ředitel pro záležitosti rozpočtu a služebního řádu
v generálním sekretariátu Rady ministrů (1981–1984); rada stálého
zastoupení při Evropských společenstvích (1984–1985); předseda
rozpočtového výboru; zplnomocněný vyslanec, ředitel pro politické
a kulturní záležitosti (1986–1991); diplomatický poradce předsedy vlády
(1986–1991); velvyslanec v Řecku (1989–1991, nerezidentní), předseda
politického výboru (1991); velvyslanec, stálý zástupce při Evropských
společenstvích (1991–1998); předseda Coreperu (1997); velvyslanec
(Brusel, 1998–2002); stálý představitel při NATO (1998–2002); dvorní
maršálek a vedoucí kanceláře Jeho královské Výsosti velkovévody
(2002–2007); soudce Soudního dvora od 15. ledna 2008.
Marek Safjan
narozen v roce 1949; doktor práv (univerzita ve Varšavě, 1980); doktor
právních věd (univerzita ve Varšavě, 1990); řádný profesor práva (1998);
ředitel institutu občanského práva na univerzitě ve Varšavě (1992–1996);
prorektor univerzity ve Varšavě (1994–1997); generální tajemník polské
sekce Sdružení přátel francouzské právní kultury založeného Henrim
Capitantem (1994–1998); zástupce Polska ve výboru pro bioetiku
Rady Evropy (1991–1997); soudce Ústavního soudu (1997–1998), poté
předseda téhož soudu (1998–2006); člen Mezinárodní akademie
srovnávacího práva (od roku 1994) a její místopředseda (od roku 2010),
člen Mezinárodního sdružení pro právo, etiku a vědu (od roku 1995), člen
polského helsinského výboru; člen Polské akademie umění a literatury;
vyznamenání za zásluhy udělené generálním tajemníkem Rady
Evropy (2007); autor četné řady publikací v oblasti občanského práva,
lékařského práva a evropského práva; doktor honoris causa Evropského
univerzitního institutu, soudce Soudního dvora od 7. října 2009.
Daniel Šváby
narozen v roce 1951; doktor práv (univerzita v Bratislavě); soudce
obvodního soudu v Bratislavě; soudce odvolacího soudu
u občanskoprávního senátu a místopředseda Městského soudu
v Bratislavě; člen odboru občanského a rodinného práva právního
institutu ministerstva spravedlnosti; dočasně přidělený soudce
obchodního kolegia Nejvyššího soudu; člen Evropské komise pro lidská
práva (Štrasburk); soudce Ústavního soudu (2000–2004); soudce Soudu
prvního stupně od 12. května 2004 do 6. října 2009; soudce Soudního
dvora od 7. října 2009.
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Maria Berger
narozena v roce 1956; studium práv a ekonomie (1975–1979), doktorka
práv; asistentka a lektorka na Institutu pro veřejné právo a politické vědy
na univerzitě v Insbrucku (1979–1984); rada na spolkovém ministerstvu
vědy a výzkumu, naposledy ve funkci zástupkyně vedoucího oddělení
(1984–1988); pověřená otázkami EU v Úřadu spolkového kancléře
(1988–1989); ředitelka Odboru evropské integrace Úřadu spolkového
kancléře (příprava na přistoupení Rakouska k Evropské unii) (1989–
1992); ředitelka na Kontrolním úřadu ESVO v Ženevě a Bruselu (1993–
1994); proděkanka Donau-Universität v Krems (1995–1996); poslankyně
Evropského parlamentu (listopad 1996 – leden 2007 a prosinec 2008 –
červenec 2009) a členka právního výboru; náhradnice v evropském
Konventu o budoucnosti Evropy (únor 2002 – červenec 2003); členka
městské rady v Perg (září 1997 – září 2009); spolková ministryně
spravedlnosti (leden 2007 – prosinec 2008); soudkyně Soudního dvora
od 7. října 2009.
Niilo Jääskinen
narozen v roce 1958; licence en droit (diplom v oboru právo) (1980),
diplom „magister“ v oboru právo (1982), doktorát (2008) na univerzitě
v Helsinkách; lektor na univerzitě v Helsinkách (1980–1986); referendář
a soudce dočasně přidělený k soudu prvního stupně v Rovaniemi
(1983–1984); právní poradce (1987–1989), poté vedoucí oddělení
evropského práva na ministerstvu spravedlnosti (1990–1995); právní
poradce na ministerstvu zahraničních věcí (1989–1990); poradce
a tajemník pro evropské záležitosti Velkého výboru finského
parlamentu (1995–2000); dočasně přidělený soudce (červenec 2000 –
prosinec 2002), poté soudce (leden 2003 – září 2009) Nejvyššího
správního soudu; odpovědný za právní a ústavní otázky při jednáních
o přistoupení Finské republiky k Evropské unii; generální advokát
Soudního dvora od 7. října 2009.
Pedro Cruz Villalón
narozen v roce 1946; vysokoškolský diplom v oboru právo (1963–1968)
a titul doktora práv (1975) obdržel na univerzitě v Seville; postgraduální
studium na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau (1969–1971); profesor
práva a politiky na univerzitě v Seville (1978–1986); vedoucí katedry
ústavního práva na univerzitě v Seville (1986–1992); referendář u ústavního
soudu (1986–1987); soudce ústavního soudu (1992–1998); předseda
ústavního soudu (1998–2001); fellow na Wissenschaftskolleg v Berlíně
(2001–2002); vedoucí katedry ústavního práva na Autonomní univerzitě
v Madridu (2002–2009); volený člen Státní rady (2004–2009); autor řady
publikací; generální advokát Soudního dvora od 14. prosince 2009.
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Alexandra (Sacha) Prechal
narozena v roce 1959; studia práv (univerzita v Groningenu, 1977–1983);
doktorka práv (univerzita v Amsterodamu, 1995); odborná asistentka
právnické fakulty v Maastrichtu (1983–1987); referendářka Soudního
dvora Evropských společenství (1987–1991); lektorka na Institutu Europa
právnické fakulty univerzity v Amsterodamu (1991–1995); profesorka
evropského práva na právnické fakultě univerzity v Tilburgu (1995–
2003); profesorka evropského práva na právnické fakultě univerzity
v Utrechtu a členka správní rady Institutu Europa univerzity v Utrechtu
(od roku 2003); členka redakčních výborů několika národních
a mezinárodních právnických časopisů; autorka četných publikací;
členka nizozemské Královské akademie věd; soudkyně Soudního dvora
od 10. června 2010.
Egidijus Jarašiūnas
narozen v roce 1952; držitel diplomu v oboru právo univerzity ve
Vilniusu (1974–1979); doktor právních věd Litevské právní akademie
(1999), advokát litevské advokátní komory (1979–1990); poslanec
Nejvyšší rady (Parlamentu) Litevské republiky (1990–1992), poté člen
Seimas (Parlamentu) Litevské republiky a člen Komise státu a práva
(1992–1996); soudce Ústavního soudu Litevské republiky (1996–
2005), poté poradce předsedy Ústavního soudu Litvy (od roku 2006);
asistent na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity
Mykolase Romerise (1997–2000), poté přidružený profesor (2000–2004)
a následně profesor (od roku 2004) na uvedené fakultě a konečně
vedoucí této katedry (2005–2007); děkan právnické fakulty Univerzity
Mykolase Romerise (2007–2010); člen Benátské komise (2006–2010);
signatář aktu ze dne 11. března 1990 o obnovení nezávislosti Litvy;
autor řady právních publikací; soudce Soudního dvora od 6. října 2010.
Carl Gustav Fernlund
narozen v roce 1950; diplom v oboru právo na univerzitě v Lundu
(1975); vedoucí soudní kanceláře soudu prvního stupně v Landskroně
(1976–1978); přísedící odvolacího správního soudu (1978–1982);
zastupující soudce odvolacího správního soudu (1982); právní poradce
stálého ústavního výboru švédského parlamentu (1983–1985); právní
poradce na ministerstvu financí (1985–1990); ředitel odboru daně
z příjmů fyzických osob ministerstva financí (1990–1996); ředitel
odboru spotřební daně ministerstva financí (1996–1998); finanční
poradce stálého zastoupení Švédska při Evropské unii (1998–2000);
generální ředitel pro právní věci oddělení daní a cel ministerstva
financí (2000–2005); soudce Nejvyššího správního soudu (2005–2009);
předseda správního odvolacího soudu v Göteborgu (2009–2011);
soudce Soudního dvora od 6. října 2011.
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José Luís Da Cruz Vilaça
narozen v roce 1944; diplom v oboru právo a magisterské studium
politické ekonomie na univerzitě v Coimbře; doktor mezinárodní
ekonomie (université de Paris I – Panthéon Sorbonne); povinnou
vojenskou službu absolvoval na ministerstvu námořnictví (právní
služba, 1969–1972); profesor na katolické univerzitě Nova v Lisabonu;
dříve profesor na univerzitě v Coimbře a na univerzitě Lusíada
v Lisabonu (ředitel Institutu evropských studií); člen portugalské vlády
(1980–1983): státní tajemník ministerstva vnitra, úřadu předsedy vlády
a pro evropské záležitosti; poslanec v portugalském parlamentu,
místopředseda skupiny křesťanských demokratů; generální advokát
u Soudního dvora (1986–1988); předseda Soudu prvního stupně
Evropských společenství (1989–1995); advokát u advokátní komory
v Lisabonu, specialista na evropské právo a právo hospodářské soutěže
(1996–2012); člen poradní přípravné skupiny pro reformu soudního
systému Společenství „Groupe Due“ (2000); předseda disciplinární
komise Evropské komise (2003–2007); předseda Portugalského
sdružení pro evropské právo (od roku 1999); soudce Soudního dvora
od 8. října 2012.
Melchior Wathelet
narozen dne 6. března 1949; licencié en droit (magistr práv) a licencié
en sciences économiques (magistr hospodářských věd) (univerzita
v Lutychu, Belgie); Master of Laws (Harvard University, Spojené státy
americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor
evropského práva na univerzitě v Lovani (Belgie) a na univerzitě
v Lutychu; poslanec (1977–1995); státní tajemník, ministr a předseda
vlády regionu Valonsko (1980–1988); místopředseda vlády, ministr
spravedlnosti a ministr středních tříd (1988–1992); místopředseda
vlády, ministr spravedlnosti a ministr hospodářských věcí (1992–1995);
místopředseda vlády, ministr národní obrany (1995); starosta Verviers
(1995); soudce Soudního dvora Evropských společenství (1995–2003);
právní poradce, poté advokát (2004–2012); ministre d’État (honorární
člen královské rady) (2009–2012); generální advokát Soudního dvora od
8. října 2012.
Christopher Vajda
narozen v roce 1955; vysokoškolský diplom v oboru právo na univerzitě
v Cambridge; licence (magistr) se zaměřením na evropské právo na
svobodné univerzitě v Bruselu (s vyznamenáním); člen advokátní
komory Anglie a Walesu (Gray’s Inn, od roku 1979); barrister (1979–
2012); člen advokátní komory Severního Irska (od roku 1996); Queen’s
Counsel (1997); bencher u Gray’s Inn (2003); recorder u Crown Court
(2003–2012); pokladník United Kingdom Association for European
Law (2001–2012); přispěvatel do díla European Community Law of
Competition (Bellamy & Child, 3. až 6. vyd.); soudce Soudního dvora od
8. října 2012.
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Nils Wahl
narozen v roce 1961; magistr práv, univerzita ve Stockholmu (1987);
doktor práv, univerzita ve Stockholmu (1995); hostující profesor
(docent) a vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské právo (1995);
profesor evropského práva, univerzita ve Stockholmu (2001); advokátní
koncipient (biträdande jurist) (1987–1989); generální ředitel vzdělávací
nadace (1993–2004); předseda švédského sdružení pro studium práva
Společenství (Nätverket för europarättslig forskning) (2001–2006); člen
Rady pro otázky hospodářské soutěže (Rådet för konkurrensfrågor)
(2001–2006); soudce u odvolacího soudu pro Skåne a Blekinge
(Hovrätten över Skåne och Blekinge) (2005); soudce Tribunálu od
7. října 2006 do 28. listopadu 2012; generální advokát Soudního dvora
od 28. listopadu 2012.
Alfredo Calot Escobar
narozen v roce 1961; licencié en droit (diplom v oboru právo)
na univerzitě ve Valencii (1979–1984); obchodní analytik u Rady
obchodních komor Valencijského autonomního společenství (1986);
právník lingvista u Soudního dvora (1986–1990); právník revizor
u Soudního dvora (1990–1993); rada na odboru tisku a informací
Soudního dvora (1993–1995); rada na sekretariátu institucionálního
výboru Evropského parlamentu (1995–1996); atašé vedoucího kanceláře
Soudního dvora (1996–1999); referendář u Soudního dvora (1999–
2000); vedoucí španělského překladatelského oddělení Soudního
dvora (2000–2001); ředitel, poté generální ředitel překladatelské služby
Soudního dvora (2001–2010); vedoucí kanceláře Soudního dvora od
7. října 2010.
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Změny ve složení Soudního dvora v roce 2012

Slavnostní zasedání ze dne 8. října 2012
Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2012 a ze dne 20. června 2012 byli jmenováni soudci Soudního
dvora na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 p. José Luís da Cruz Vilaça za p. Josého Narcisa da
Cunha Rodriguese a p. Christopher Vajda za p. Konrada Schiemanna.
Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2012 a ze dne 20. června 2012 obnovili zástupci vlád členských
států na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 mandáty generálních advokátů Soudního
dvora p. Yvese Bota a p. Paola Mengozziho. Rozhodnutím ze dne 25. dubna 2012 byl jmenován
generálním advokátem Soudního dvora na období od 7. října 2012 do 6. října 2018 p. Melchior
Wathelet za p. Jána Mazáka.
Slavnostní zasedání ze dne 28. listopadu 2012
U příležitosti ukončení funkce a odchodu paní Verici Trstenjak, jakož i nástupu do funkce p. Nilse
Wahla se tohoto dne konalo slavnostní zasedání Soudního dvora.
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Protokolární pořádky

od 1. ledna 2012 do 10. října 2012

od 11. října 2012 do 28. listopadu 2012

Pan V. SKOURIS, předseda Soudního dvora
Pan A. TIZZANO, předseda prvního senátu
Pan J. N. CUNHA RODRIGUES, předseda
druhého senátu
Pan K. LENAERTS, předseda třetího senátu
Pan J.-C. BONICHOT, předseda čtvrtého senátu
Pan J. MAZÁK, první generální advokát
Pan J. MALENOVSKÝ, předseda sedmého
senátu
Pan U. LÕHMUS, předseda šestého senátu
Pan M. SAFJAN, předseda pátého senátu
Paní A. PRECHAL, předsedkyně osmého senátu
Pan A. ROSAS, soudce
Paní R. SILVA de LAPUERTA, soudkyně
Paní J. KOKOTT, generální advokátka
Pan K. SCHIEMANN, soudce
Pan E. JUHÁSZ, soudce
Pan G. ARESTIS, soudce
Pan A. BORG BARTHET, soudce
Pan M. ILEŠIČ, soudce
Pan E. LEVITS, soudce
Pan A. Ó CAOIMH, soudce
Pan L. BAY LARSEN, soudce
Paní E. SHARPSTON, generální advokátka
Pan P. MENGOZZI, generální advokát
Pan Y. BOT, generální advokát
Pan T. von DANWITZ, soudce
Paní V. TRSTENJAK, generální advokátka
Pan A. ARABADŽEV, soudce
Paní C. TOADER, soudkyně
Pan J.-J. KASEL, soudce
Pan D. ŠVÁBY, soudce
Paní M. BERGER, soudkyně
Pan N. JÄÄSKINEN, generální advokát
Pan P. CRUZ VILLALÓN, generální advokát
Pan E. JARAŠIŪNAS, soudce
Pan C. G. FERNLUND, soudce

Pan V. SKOURIS, předseda Soudního dvora
Pan K. LENAERTS, místopředseda Soudního
dvora
Pan A. TIZZANO, předseda prvního senátu
Paní R. SILVA de LAPUERTA, předsedkyně
druhého senátu
Pan M. ILEŠIČ, předseda třetího senátu
Pan L. BAY LARSEN, předseda čtvrtého senátu
Pan T. von DANWITZ, předseda pátého senátu
Pan N. JÄÄSKINEN, první generální advokát
Pan A. ROSAS, předseda desátého senátu
Pan G. ARESTIS, předseda sedmého senátu
Pan J. MALENOVSKÝ, předseda devátého
senátu
Paní M. BERGER, předsedkyně šestého senátu
Pan E. JARAŠIŪNAS, předseda osmého senátu
Paní J. KOKOTT, generální advokátka
Pan E. JUHÁSZ, soudce
Pan A. BORG BARTHET, soudce
Pan U. LÕHMUS, soudce
Pan E. LEVITS, soudce
Pan A. Ó CAOIMH, soudce
Paní E. SHARPSTON, generální advokátka
Pan P. MENGOZZI, generální advokát
Pan Y. BOT, generální advokát
Pan J.-C. Bonichot, soudce
Pan A. ARABADŽEV, soudce
Paní C. TOADER, soudkyně
Pan J.-J. KASEL, soudce
Pan M. SAFJAN, soudce
Pan D. ŠVÁBY, soudce
Pan P. CRUZ VILLALÓN, generální advokát
Paní A. PRECHAL, soudkyně
Pan C. G. FERNLUND, soudce
Pan J. L. DA CRUZ VILAÇA, soudce
Pan M. WATHELET, generální advokát
Pan C. VAJDA, soudce

Pan A. CALOT ESCOBAR, vedoucí soudní
kanceláře

Pan A. CALOT ESCOBAR, vedoucí soudní
kanceláře
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Protokolární pořádky

od 29. listopadu 2012 do 31. prosince 2012
Pan V. SKOURIS, předseda Soudního dvora
Pan K. LENAERTS, místopředseda Soudního
dvora
Pan A. TIZZANO, předseda prvního senátu
Paní R. SILVA de LAPUERTA, předsedkyně
druhého senátu
Pan M. ILEŠIČ, předseda třetího senátu
Pan L. BAY LARSEN, předseda čtvrtého senátu
Pan T. von DANWITZ, předseda pátého senátu
Pan N. JÄÄSKINEN, první generální advokát
Pan A.ROSAS, předseda desátého senátu
Pan G. ARESTIS, předseda sedmého senátu
Pan J. MALENOVSKÝ, předseda devátého
senátu
Paní M. BERGER, předsedkyně šestého senátu
Pan E. JARAŠIŪNAS, předseda osmého senátu
Paní J. KOKOTT, generální advokátka
Pan E. JUHÁSZ, soudce
Pan A. BORG BARTHET, soudce
Pan U. LÕHMUS, soudce
Pan E. LEVITS, soudce
Pan A. Ó CAOIMH, soudce
Paní E. SHARPSTON, generální advokátka
Pan P. MENGOZZI, generální advokát
Pan Y. BOT, generální advokát
Pan J.-C. Bonichot, soudce
Pan A. ARABADŽEV, soudce
Paní C. TOADER, soudkyně
Pan J.-J. KASEL, soudce
Pan M. SAFJAN, soudce
Pan D. ŠVÁBY, soudce
Pan P. CRUZ VILLALÓN, generální advokát
Paní A. PRECHAL, soudkyně
Pan C. G. FERNLUND, soudce
Pan J. L. DA CRUZ VILAÇA, soudce
Pan M. WATHELET, generální advokát
Pan C. VAJDA, soudce
Pan N. Wahl, generální advokát
Pan A. CALOT ESCOBAR, vedoucí soudní
kanceláře
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Bývalí členové Soudního dvora

Pilotti Massimo, soudce (1952–1958), předseda od roku 1952 do roku 1958
Serrarens Petrus, soudce (1952–1958)
Van Kleffens Adrianus, soudce (1952–1958)
Rueff Jacques, soudce (1952–1959 a 1960–1962)
Riese Otto, soudce (1952–1963)
Lagrange Maurice, generální advokát (1952–1964)
Delvaux Louis, soudce (1952–1967)
Hammes Charles Léon, soudce (1952–1967), předseda od roku 1964 do roku 1967
Roemer Karl, generální advokát (1953–1973)
Catalano Nicola, soudce (1958–1962)
Rossi Rino, soudce (1958–1964)
Donner Andreas Matthias, soudce (1958–1979), předseda od roku 1958 do roku 1964
Trabucchi Alberto, soudce (1962–1972), poté generální advokát (1973–1976)
Lecourt Robert, soudce (1962–1976), předseda od roku do roku 1967 do roku 1976
Strauss Walter, soudce (1963–1970)
Gand Joseph, generální advokát (1964–1970)
Monaco Riccardo, soudce (1964–1976)
Mertens de Wilmars Josse J., soudce (1967–1984), předseda od roku 1980 do roku 1984
Pescatore Pierre, soudce (1967–1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, generální advokát (1970–1972)
Kutscher Hans, soudce (1970–1980), předseda od roku 1976 do roku 1980
Mayras Henri, generální advokát (1972–1981)
O’Dalaigh Cearbhall, soudce (1973–1974)
Sørensen Max, soudce (1973–1979)
Reischl Gerhard, generální advokát (1973–1981)
Warner Jean-Pierre, generální advokát (1973–1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., soudce (1973–1988), předseda od roku 1984 do roku 1988
O’Keeffe Aindrias, soudce (1974–1985)
Touffait Adolphe, soudce (1976–1982)
Capotorti Francesco, soudce (1976), poté generální advokát (1976–1982)
Bosco Giacinto, soudce (1976–1988)
Koopmans Thymen, soudce (1979–1990)
Due Ole, soudce (1979–1994), předseda od roku 1988 do roku 1994
Everling Ulrich, soudce (1980–1988)
Chloros Alexandros, soudce (1981–1982)
Rozès Simone, generální advokátka (1981–1984)
Verloren van Themaat Pieter, generální advokát (1981–1986)
Slynn Sir Gordon, generální advokát (1981–1988), poté soudce (1988–1992)
Grévisse Fernand, soudce (1981–1982 a 1988–1994)
Bahlmann Kai, soudce (1982–1988)
Galmot Yves, soudce (1982–1988)
Mancini G. Federico, generální advokát (1982–1988), poté soudce (1988–1999)
Kakouris Constantinos, soudce (1983–1997)
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Darmon Marco, generální advokát (1984–1994)
Joliet René, soudce (1984–1995)
Lenz Carl Otto, generální advokát (1984–1997)
O’Higgins Thomas Francis, soudce (1985–1991)
Schockweiler Fernand, soudce (1985–1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, generální advokát (1986–1988)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, soudce (1986–2000)
Mischo Jean, generální advokát (1986–1991 a 1997–2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, soudce (1986–2003), předseda od roku 1994 do roku 2003
Diez de Velasco Manuel, soudce (1988–1994)
Zuleeg Manfred, soudce (1988–1994)
Van Gerven Walter, generální advokát (1988–1994)
Tesauro Giuseppe, generální advokát (1988–1998)
Jacobs Francis Geoffrey, generální advokát (1988–2006)
Kapteyn Paul Joan George, soudce (1990–2000)
Murray John L., soudce (1991–1999)
Gulmann Claus Christian, generální advokát (1991–1994), poté soudce (1994–2006)
Edward David Alexander Ogilvy, soudce (1992–2004)
Elmer Michael Bendik, generální advokát (1994–1997)
Hirsch Günter, soudce (1994–2000)
Cosmas Georges, generální advokát (1994–2000)
La Pergola Antonio Mario, soudce (1994 a 1999–2006), generální advokát (1995–1999)
Puissochet Jean-Pierre, soudce (1994–2006)
Léger Philippe, generální advokát (1994–2006)
Ragnemalm Hans, soudce (1995–2000)
Fennelly Nial, generální advokát (1995–2000)
Sevón Leif, soudce (1995–2002)
Wathelet Melchior, soudce (1995–2003)
Jann Peter, soudce (1995–2009)
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, generální advokát (1995–2009)
Schintgen Romain, soudce (1996–2008)
Ioannou Krateros, soudce (1997–1999)
Alber Siegbert, generální advokát (1997–2003)
Saggio Antonio, generální advokát (1998–2000)
O’Kelly Macken Fidelma, soudkyně (1999–2004)
Von Bahr Stig, soudce (2000–2006)
Colneric Ninon, soudkyně (2000–2006)
Geelhoed Leendert A., generální advokát (2000–2006)
Stix-Hackl Christine, generální advokátka (2000–2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, soudce (2000–2010)
Da Cunha Rodrigues José Narciso, soudce (2000–2012)
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, generální advokát (2003–2009)
Makarczyk Jerzy, soudce (2004–2009)
Klučka Ján, soudce (2004–2009)
Kūris Pranas, soudce (2004–2010)
Schiemann Konrad Hermann Theodor, soudce (2004–2012)
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Lindh Pernilla, soudkyně (2006–2011)
Mazák Ján, generální advokát (2006–2012)
Trstenjak Verica, generální advokátka (2006–2012)
Předsedové
Pilotti Massimo (1952–1958)
Donner Andreas Matthias (1958–1964)
Hammes Charles Léon (1964–1967)
Lecourt Robert (1967–1976)
Kutscher Hans (1976–1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980–1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984–1988)
Due Ole (1988–1994)
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994–2003)
Vedoucí soudní kanceláře
Van Houtte Albert (1953–1982)
Heim Paul (1982–1988)
Giraud Jean-Guy (1988–1994)
Grass Roger (1994–2010)
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D – Soudní statistiky Soudního dvora
Obecná činnost Soudního dvora
1.

Zahájené, ukončené, projednávané věci (2008–2012)

Zahájené věci
2.
3.
4.

Povaha řízení (2008–2012)
Předmět řízení (2012)
Žaloby pro nesplnění povinnosti státem (2008–2012)

Ukončené věci
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Povaha řízení (2008–2012)
Rozsudky, usnesení, posudky (2012)
Soudní kolegia (2008–2012)
Věci ukončené rozsudkem, posudkem nebo judikujícím usnesením (2008–2012)
Předmět řízení (2008–2012)
Předmět řízení (2012)
Rozsudky pro nesplnění povinnosti státem: směr rozhodnutí (2008–2012)
Délka trvání řízení (rozsudky a judikující usnesení) (2008–2012)

Věci projednávané k 31. prosinci
13. Povaha řízení (2008–2012)
14. Soudní kolegia (2008–2012)
Různé
15. Zrychlená řízení (2008–2012)
16. Řízení o naléhavé předběžné otázce (2008–2012)
17. Předběžná opatření (2012)
Obecný vývoj soudní činnosti (1952–2011)
18.
19.
20.
21.

Zahájené věci a rozsudky
Zahájená řízení o předběžných otázkách (podle členského státu a za rok)
Zahájená řízení o předběžných otázkách (podle členského státu a soudu)
Podané žaloby pro nesplnění povinnosti státem
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Obecná činnost Soudního dvora
Zahájené, ukončené, projednávané věci (2008–2012)1

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008

 Zahájené věci

2009

2010

 Ukončené věci

2008
Zahájené věci
Ukončené věci
Projednávané věci

1

2011

2009
593
567
768

2012

 Projednávané věci

2010
562
588
742

2011
631
574
799

2012
688
638
849

632
595
886

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).
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Zahájené věci – Povaha řízení (2008–2012)1
2012
Přímé žaloby
Kasační opravné
prostředky
Kasační opravné
prostředky
proti rozhodnutím
o předběžných opatřeních
a vedlejším účastenství

Řízení
o předběžných
otázkách

Posudky
Zvláštní řízení

Řízení o předběžných otázkách
Přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším účastenství
Posudky
Zvláštní řízení2
Celkem
Návrhy na předběžná opatření

2008
288
210
78

2009
302
143
105

2010
385
136
97

2011
423
81
162

2012
404
73
136

8
1
8
593
3

2
1
9
562
2

6

13

7
631
2

9
688
3

3
1
15
632

1

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).

2

Za „zvláštní řízení“ jsou považována: právní pomoc, určení nákladů řízení, oprava rozsudku, odpor proti
rozsudku pro zmeškání, námitka třetí osoby, výklad rozsudku, obnova řízení, přezkum návrhu prvního
generálního advokáta, aby Soudní dvůr přezkoumal rozhodnutí Tribunálu, řízení o soudním zabavení
pohledávky, věci v oblasti imunit.
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Celní unie a společný celní tarif
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Energie
Evropské občanství
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec,
vlastní zdroje, boj proti podvodům…)
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele
Politika rybolovu
Právní zásady Unie
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Průmyslová politika
Přístup k dokumentům
Sbližování právních předpisů
Sociální politika
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Státní podpory
Svoboda usazování
Veřejné zakázky
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Volný pohyb zboží
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Zemědělství
Životní prostředí
SFEU
Řízení
Služební řád
Různé
CELKEM

1

2
10

11
57
11
16

2
1
43

11

3
1
1
2

1
4

1
1
6
2
3
1
22

1
23
3
15
5
1
1

3

2
3
30
5
21
7
24
3
21
4
57
16
3
36
38
8
6
28
10
12
3
11
22
10
3
2
21
38
611

3

5
5
616

1

21
4
56
12
3

6
2

30
34
8

5

3
10
8
1
9
21
8
1
2
15
19
404

5
5
135

404

1
1
136

3
2
2
1
2
2
1
14
69
4
4
73

2
4
20

Zvláštní řízení

13
60
21
59
3
11

3
1
1

Celkem

Kasační opravné
prostředky proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních
a vedlejším
účastenství

Kasační opravné
prostředky

Řízení
o předběžných
otázkách

Zahájené věci – Předmět řízení (2012)1

Přímé žaloby

3.

Soudní dvůr

2

1

4

1

5
11
11
16

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).
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1

2008

5
5
6
12
11
8
16
3

10
2
10
19
21
15
17
2

1
1
5
6
13
207
2
1
1
5
142

5
1
3
5
7
11
17
1

4

6

1
15
3
5
4
10
10
14

13

2009
17

2010

3
3
2
4
1
128

5
10
9
10

8
3

2
1
7
7
4
14
8
9
6
1

11

2011

1
4
2
7
3

2

1
4
4
7
7
7
1

5
3

7

1
1
2
2
2
73

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí (jedno číslo věci = jedna věc).

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Celkem

2012

58

3
1

12
3

1

1
1
4

2
2
4
5
5
2

7

2
3
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Ukončené věci – Povaha řízení (2008–2012)1
2012
Přímé žaloby

Řízení
o předběžných
otázkách

Kasační opravné
prostředky

Kasační opravné prostředky
proti rozhodnutím
o předběžných opatřeních
a vedlejším účastenství
Zvláštní řízení

2008
Řízení o předběžných otázkách
Přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším účastenství
Posudky
Zvláštní řízení
Celkem

1

2009

2010

2011

2012

301
181
69

259
215
97

339
139
84

388
117
117

386
70
117

8

7
1
9
588

4

7
1
8
638

12

8
567

8
574

10
595

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).
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Ukončené věci – Rozsudky, usnesení, posudky (2012)1
Rozsudky
67,74 %

Judikující
usnesení
17,65 %

Usnesení o předběžných
opatřeních
2,66 %

Řízení o předběžných otázkách
Přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším
účastenství
Posudky
Zvláštní řízení
Celkem

249
56
52

41
44

1
1

36
13
14

12

357

8
93

14

Celkem

Posudky

Ostatní
usnesení4

Usnesení
o předběžných
opatřeních3

Judikující
usnesení2

Rozsudky

Ostatní usnesení
11,95 %

326
70
111

12

63

8
527

1

Uvedená čísla (čistá čísla) uvádějí celkový počet věcí s ohledem na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(řada spojených věcí = jedna věc).

2

Usnesení ukončující řízení jiná než usnesení o vyškrtnutí, nevydání rozhodnutí ve věci nebo postoupení
Tribunálu.

3

Usnesení vydaná k návrhu na základě článků 278 SFEU nebo 279 SFEU (dříve článků 242 ES a 243 ES) nebo na
základě článku 280 SFEU (dříve článku 244 ES) nebo na základě odpovídajících ustanovení SESAE nebo na
základě kasačního opravného prostředku proti usnesení o předběžném opatření nebo vedlejším účastenství.

4

Usnesení ukončující řízení vyškrtnutím, nevydáním rozhodnutí ve věci nebo postoupením Tribunálu.
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Ukončené věci – Soudní kolegia (2008–2012)1
2012

Senáty složené
z pěti soudců
54,11 %
Senáty složené
ze tří soudců
34,42 %

Předseda
2,29 %
Plénum
0,19 %

13 272 275

8 283 280

59 124 96
7
7
79 469 412

70 166 56
5
5
83 495 406

1
62

8 288 290

1
62

1
47

1
47

10 300 275

8 283

Celkem

71

Rozsudky/Posudky

1

2012

Celkem

70

Usnesení2

Celkem

41

Rozsudky/Posudky

Usnesení2

2011

Rozsudky/Posudky

41

2010

Celkem

66

Usnesení2

Rozsudky/Posudky

2009

Celkem

Plénum
Velký senát
66
Senáty složené z pěti
soudců
259
Senáty složené ze tří
soudců
65
Předseda
Celkem 390

Usnesení2

Rozsudky/Posudky

2008

Usnesení2

Velký senát
8,99 %

76 132 91 86 177 83 97 180
5
5
4
4
12 12
90 496 444 100 544 406 117 523

1

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).

2

Usnesení ukončující řízení jiná než usnesení o vyškrtnutí, nevydání rozhodnutí ve věci nebo postoupení
Tribunálu.
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Věci ukončené rozsudkem, posudkem nebo judikujícím
usnesením (2008–2012)1 2

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

 Rozsudky/Posudky

2008
Rozsudky/Posudky
Usnesení
Celkem

390
79
469

2012

 Usnesení

2009
412
83
495

2010
406
90
496

2011
444
100
544

2012
406
117
523

1

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).

2

Usnesení ukončující řízení jiná než usnesení o vyškrtnutí, nevydání rozhodnutí ve věci nebo postoupení
Tribunálu.
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Věci ukončené rozsudkem, posudkem nebo judikujícím
usnesením – Předmět řízení (2008–2012)1

2008
Bruselská úmluva
Celní unie a společný celní tarif4
Cestovní ruch
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Energie
Evropské občanství
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec, vlastní
zdroje, boj proti podvodům…)2
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele3
Politika rybolovu
Právní zásady Unie
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Průmyslová politika
Přistoupení nových států
Přístup k dokumentům
Regionální politika
Registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH)
Rozpočet Společenství2
Římská úmluva
Sbližování právních předpisů
Sociální politika
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Společný celní tarif4
Spravedlnost a vnitřní věci
Státní podpory
Svoboda usazování
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Vlastní zdroje Společenství2
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb

96

2009

2010

2011

2012

1
8

2
5

15

19

38
4
22
4
7

44
9
31
4
3

66
4
38
2
6

49
7
47
2
7

1
28

1
1
13

4

1
23
15
1

29
5

6
4
17
4
12

4
4
17
26
6
1

1

3

26
2
3
2
4
17
24
9

19
20
2
4
1
15
8
23
9
1
2

19
1
64
14
46
8
3
3
30
3
27
8
9
7
1
37
8
2
5

2
1
1

21
25
5
2
5
1
26
29

8
9
27
8

1
32
33
3
2
13

15
36
6
2
7

15
36
8
4
2

12
28
8
9

10
13

16
17

10
6
12
1

10
8
7
19
17

5
10
6
17
30

48
21
7
3
2
8
14
9
27

5
21
18
29
>>>
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Volný pohyb zboží
Výsady a imunity
Výzkum, informace, vzdělávání, statistiky
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí3
Životní prostředí a spotřebitelé3
Smlouva o ES/SFEU
Smlouva o ESUO
Smlouva o EU
Řízení
Služební řád
Výsady a imunity
Různé
CELKEM

Soudní dvůr

2008
12
2

2009
13

2010

2011
6

2012
8

7

1

54

18

43
445
2
6
5
11

60
481

15
9
48
482

1
5
8

4
6
4

16
469

13
495

10
496

23
35
25
535
1
1
5
2
7
544

1
1
22
27
1
513

7
3
10
523

1

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).

2

Oddíly „Rozpočet Společenství“ a „Vlastní zdroje Společenství“ byly v případě věcí zahájených po 1. prosinci
2009 spojeny do oddílu „Finanční předpisy“.

3

Položka „Životní prostředí a spotřebitelé“ byla pro věci zahájené po 1. prosinci 2009 rozdělena do dvou částí.

4

Položky „Společný celní tarif“ a „Celní unie“ byly pro věci zahájené po 1. prosinci 2009 spojeny.
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Věci ukončené rozsudkem, posudkem nebo judikujícím
usnesením – Předmět řízení (2012)1

Celní unie a společný celní tarif
Cestovní ruch
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Evropské občanství
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec,
vlastní zdroje, boj proti podvodům…)3
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele4
Právní zásady Unie
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Průmyslová politika
Přistoupení nových států
Přístup k dokumentům
Sbližování právních předpisů
Sociální politika
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Státní podpory
Svoboda usazování
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Volný pohyb zboží
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí4
Životní prostředí a spotřebitelé4
Smlouva o ES/SFEU
5

98

Rozsudky/Posudky
17
1
59
14
29
8
3
1
20
1
13
7
7
2
1
33
8
2
3
9
26
8
6
7
6
9
1
4
18
12
14
7
1
1
20
26
1
405

Usnesení2

Celkem
2
5
17

2
10
2
14
1
2
5
4

2
3
2
3
3
3
1
3
6
15

2
1
108

19
1
64
14
46
8
3
3
30
3
27
8
9
7
1
37
8
2
5
12
28
8
9
10
6
12
1
5
21
18
29
7
1
1
22
27
1
513
>>>
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Rozsudky/Posudky
Řízení
Výsady a imunity
Různé
CELKEM

1
1
406

Usnesení2
7
2
9
117

Celkem
7
3
10
523

1

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).

2

Usnesení ukončující řízení jiná než usnesení o vyškrtnutí, nevydání rozhodnutí ve věci nebo postoupení
Tribunálu.

3

Oddíly „Rozpočet Společenství“ a „Vlastní zdroje Společenství“ byly v případě věcí zahájených po
1. prosinci 2009 spojeny do oddílu „Finanční předpisy“.

4

Položka „Životní prostředí a spotřebitelé“ byla pro věci zahájené po 1. prosinci 2009 rozdělena do dvou částí.

5

Položky „Společný celní tarif“ a „Celní unie“ byly pro věci zahájené po 1. prosinci 2009 spojeny.
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Ukončené věci – Rozsudky pro nesplnění povinnosti státem: směr rozhodnutí (2008–2012)1

UK

Soudní dvůr
Soudní statistiky
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1

Celkem

1
1
2
1
94
9

1
1

6
7
8
133

1

1
10

1
2
3
83

1
1

3
3
2
6
1

1
2
5
4
7

2
3
6
5
7

4
1
4
7
10
8
10

1
2

4

2

4

7

1
1
1
1

4
8
15
9
14

1
1
6
1
7
22
11
6
11

1
12

3

3

2

1
12

1
1

1
1

2
2

2

72

1
1

1

2
6
5
8

5
1

3
4
7
6
8

5

9

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
2
47

1

3
3
3
5

1

1
1
2
5
3
4
3
2

1

5

1

1

2

2009
2010
2011
2012
Úspěšné Zamítnuté Úspěšné Zamítnuté Úspěšné Zamítnuté Úspěšné Zamítnuté
15
1
6
1
9
1
5
1

Uvedená čísla (čistá čísla) uvádějí celkový počet věcí s ohledem na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí (řada spojených věcí = jedna věc).

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království

2008
Úspěšné Zamítnuté
7

Soudní statistiky
Soudní dvůr
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Ukončené věci – Délka trvání řízení (2008–2012)1
(rozsudky a judikující usnesení)

25
20
15
10
5
0
2008

2009

 Řízení o předběžných otázkách

Řízení o předběžných otázkách
	Řízení o naléhavé předběžné otázce
Přímé žaloby
Kasační opravné prostředky

1

2010

 Přímé žaloby

2008
16,8
2,1
16,9
18,4

2011

2012

 Kasační opravné prostředky

2009
17,1
2,5
17,1
15,4

2010
16,1
2,1
16,7
14,3

2011
16,4
2,5
20,2
15,4

2012
15,7
1,9
19,7
15,3

Z výpočtu délky trvání řízení jsou vyloučeny: věci zahrnující mezitímní rozsudek nebo dokazování; posudky;
zvláštní řízení (a sice právní pomoc, určení nákladů řízení, oprava rozsudku, odpor proti rozsudku pro zmeškání,
námitky třetí osoby, výklad rozsudku, návrh prvního generálního advokáta na přezkum rozhodnutí Tribunálu,
obnova řízení, řízení o soudním zabavení pohledávky a věci v oblasti imunit); věci ukončené usnesením
o vyškrtnutí, o nevydání rozhodnutí ve věci nebo o postoupení Tribunálu; řízení o předběžných opatřeních,
jakož i kasační opravné prostředky proti rozhodnutím o předběžných opatřeních a vedlejším účastenství.
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Věci projednávané k 31. prosinci – Povaha řízení (2008–2012)1

600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

 Řízení o předběžných
otázkách

 Přímé žaloby

 Zvláštní řízení

 Posudky

2008
Řízení o předběžných otázkách
Přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Zvláštní řízení
Posudky
Celkem

1

2011

395
242
126
4
1
768

2009
438
170
129
4
1
742

2012

 Kasační opravné
prostředky

2010
484
167
144
3
1
799

2011

2012
519
131
195
4

849

537
134
205
9
1
886

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).
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Věci projednávané k 31. prosinci – Soudní kolegia (2008–2012)1

2012
Velký senát
4,97 %
Senáty složené
z pěti soudců
26,86 %

Nepřidělené
63,32 %

Senáty složené
ze tří soudců
4,74 %
Místopředseda
0,11 %

2008
Nepřidělené
Plénum
Velký senát
Senáty složené z pěti soudců
Senáty složené ze tří soudců
Předseda
Místopředseda
Celkem

1

2009

2010

524

490

40
177
19
8

65
169
15
3

768

742

2011
519
1
49
193
33
4

799

2012
617

561

42
157
23
10

44
238
42

849

1
886

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(jedno číslo věci = jedna věc).
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Různé – Zrychlená řízení (2008–2012)

2

6

1

2

6

1

3
1
1
5

Povolení

Povolení

Zamítnutí

2012

Zamítnutí

2011

Zamítnutí

Povolení

Zamítnutí

2010

4

1
7

2

6
5

4

8

2

11

1
1

3

2

3

Různé – Řízení o naléhavé předběžné otázce (2008–2012)
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2012
Povolení

Povolení

Zamítnutí

2011
Zamítnutí

2010
Zamítnutí

Povolení

Povolení
Zemědělství
Policejní a soudní
spolupráce v trestních věcech
Prostor svobody,
bezpečnosti a práva
Celkem

2009

Zamítnutí

2008

Povolení

16.

Povolení

Povolení
Přímé žaloby
Řízení o předběžných otázkách
Kasační opravné prostředky
Zvláštní řízení
Celkem

2009

Zamítnutí

2008

Zamítnutí

15.
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1
2

1

1
3

1
3

1
2
2

1

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
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Vnější činnost Evropské unie
Hospodářská soutěž
Institucionální právo
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Duševní vlastnictví
CELKEM

1

1
2
3

Směr rozhodnutí
Povolení

Zamítnutí

Kasační opravné
prostředky proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních
a vedlejším
účastenství

Různé – Předběžná opatření (2012)1

Zahájená řízení
o předběžných
opatřeních

17.

Soudní statistiky

1
1
8
3
1
14

Uvedená čísla (čistá čísla) uvádějí celkový počet věcí s ohledem na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisejí
(řada spojených věcí = jedna věc).
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18.

Soudní dvůr

Obecný vývoj soudní činnosti (1952–2012) – Zahájené věci
a rozsudky

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

4
10
9
11
19
43
46
22
24
30
99
49
55
30
14
24
60
47
59
42
131
63
61
51
74
146
1 218
180
214
217
199
183
294
238
251
193
244
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1
5
6
6
7
1
23
9
17
32
37
40
61
39
69
75
84
123
106
99
108
129
98
129
139
91
144
179
139

1
1
1

1
1
1

4
10
9
11
19
43
47
23
26
35
105
55
62
31
37
33
77
79
96
82
192
102
131
127
158
270
1 324
279
322
346
297
312
433
329
395
372
383

2
2
2
5
2
1
2
7
4
4
2
1
2
1
2
6
8
5
6
6
7
6
14
17
16
11
17
23
23
21
17
19

Rozsudky/
posudky2

Návrhy na
předběžná
opatření

Celkem

Žádosti
o posudek

Kasační
opravné
prostředky
proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních
a vedlejším
účastenství

Kasační
opravné
prostředky

Řízení
o předběžných
otázkách

Přímé žaloby

Roky

Zahájené věci1

2
4
6
4
10
13
18
11
20
17
31
52
24
24
27
30
64
60
61
80
63
78
88
100
97
138
132
128
185
151
165
211
174
208
238
188
>>>

107

Soudní dvůr

Soudní statistiky

1990
221
1991
140
1992
251
1993
265
1994
125
1995
109
1996
132
1997
169
1998
147
1999
214
2000
197
2001
187
2002
204
2003
277
2004
219
2005
179
2006
201
2007
221
2008
210
2009
143
2010
136
2011
81
2012
73
Celkem 8 755

141
186
162
204
203
251
256
239
264
255
224
237
216
210
249
221
251
265
288
302
385
423
404
7 832

15
13
24
17
12
46
25
30
66
68
66
72
46
63
52
66
80
79
77
104
97
162
136
1 416

1

Hrubá čísla; s vyloučením zvláštních řízení.

2

Čistá čísla.

108

1
1
1
1
2
3
5
4
4
13
7
4
5
6
1
3
8
8
2
6
13
3
101

2
2
3

2

1
1

1
1

1
20

378
342
440
486
344
408
416
443
481
541
502
503
470
556
527
467
535
573
584
552
624
679
617
18 124

12
9
5
13
4
3
4
1
2
4
4
6
1
7
3
2
1
3
3
2
2
3
355

Rozsudky/
posudky2

Návrhy na
předběžná
opatření

Celkem

Žádosti
o posudek

Kasační
opravné
prostředky
proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních
a vedlejším
účastenství

Kasační
opravné
prostředky

Řízení
o předběžných
otázkách

Přímé žaloby

Roky

Zahájené věci1

193
204
210
203
188
172
193
242
254
235
273
244
269
308
375
362
351
379
333
377
370
371
357
9 365
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1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

5
1
4
4
1
5
8
5
7
11
16
7
13
14
12
10
9
13
13

1
3
1
2
1
1
4
2

1

BE BG CZ DK

4

11
4
11
21
18
20
37
15
26
28
30
46
33
24
41
36
36
38
40

DE

EE

2
1
2

1
2
1
2
3

IE

EL

ES

3
1
1
2
6
1
4
6
15
8
14
12
18
14
17
39
15
34
45

2

FR

1

2

2
5
4
5
5
14
12
7
11
19
19
11
18
7
10
11

IT

CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Další1 Celkem
1
1
5
5
1
5
6
4
6
1
7
1
1
1
3
23
2
9
1
17
3
32
1
6
37
10
40
1
6
61
7
1
39
1
4
1
69
14
1
75
9
5
84
38
5
123
1
11
8
106
17
6
99
4
17
5
108
21
4
129
19
6
98
22
9
129
6
14
8
139
>>>
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Obecný vývoj soudní činnosti (1952–2012) – Zahájená řízení o předběžných otázkách
(podle členského státu a za rok)1
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109

110

1

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR
IT
CY LV LT LU HU MT NL AT
4
18
4
2
1 19
5
1
16
5
32
2 17
1 36
5
3
19
4
34
1 38
28
2
26
2
47
1
2
2 28
10
1
18
5
34
4
2
6 21
25
4
9
2
54
2
3
5 29
36
2
17
3
62
1
5 15
22
1
18
7
57
1
5
7 22
24
1
43
4
44
2
13 36
46
1
13
8
51
3 10 10 43
58
2
19
2
4
66
4
6 24
70
2
10
6
7
46
1
2
9 10
50
3
24 35
7
49
3
5 55 16
39
2
21 16
3
49
2
3
4 17
43
4
23 56
3
47
2
3
5 12
50
12 31
5
53
1
4
4 15
40
2
14 57
8
59
7
3
8
37
4
12 31
3
43
2
4
8
9
45
4
28 15
4
50
1 18
8 21
48
1
2
28 12
1
4
51
2 11 10 17
18
2
3
36 15
3
3
77
1 14 17 24
34
1 1
4
20 12
1 2
5
59 2 2
8 14 26
43
1
2
19 20
1
6
71 2 1
9 17 12
39 1 3 3 4
6
34 25
8 5
3
59 2
11 11 28
29 1 4 3
10
1 24 15
9 3 10
71
4
6 22 33
49
3 2 9
6
24 15
22 5
6
83 1 7
9 27 31
44
10 1 2 13
22 24
15 7
8
68 5 6
1 16 15
65
5 2 8 18
1 44 23
55 27 149 1 953 12 68 161 287 862 1 165 2 25 13 83 64
2 833 410

Věc C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof ),
věc C-196/09, Miles a další (Rada pro stížnosti evropských škol).

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Celkem

BE
13
15
30
13
17
19
16
22
19
14
30
19
12
13
15
10
18
18
24
21
17
22
24
35
37
34
28
713

PL PT RO SI SK FI SE UK Další1 Celkem
8
91
9
144
16
179
1
14
139
2
12
141
3
14
186
1
18
162
3
12
204
1
24
203
5
6 20
251
6
3 4 21
256
2
6 7 18
239
7
2 6 24
264
7
4 5 22
255
8
5 4 26
1
224
4
3 4 21
237
3
7 5 14
216
1
4 4 22
210
1
4 5 22
249
1
2
4 11 12
221
2
3
1 5 2 10
251
7
3 1
1 5 6 16
265
4
1
4 7 14
288
10
3 1 2 1 2 5 28
1
302
8 10 17 1 5 6 6 29
385
11 11 14 1 3 12 4 26
423
6 14 13
9 3 8 16
404
49 102 46 4 20 79 99 547
2
7 832

Soudní dvůr
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20.	
Obecný vývoj soudní činnosti (1952–2012) – Zahájená řízení
o předběžných otázkách (podle členského státu a soudu)

Celkem
Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko
Německo

Estonsko
Irsko

Řecko

Španělsko

Francie

Itálie

Kypr

Cour constitutionnelle
Cour de cassation
Conseil d'État
Ostatní soudy
Върховен административен съд
Върховен касационен съд
Ostatní soudy
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Ústavní soud
Ostatní soudy
Højesteret
Ostatní soudy
Bundesgerichtshof
Bundesverwaltungsgericht
Bundesfinanzhof
Bundesarbeitsgericht
Bundessozialgericht
Staatsgerichtshof des Landes Hessen
Ostatní soudy
Riigikohus
Ostatní soudy
Supreme Court
High Court
Ostatní soudy
Άρειος Πάγος
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ostatní soudy
Tribunal Supremo
Audiencia Nacional
Juzgado Central de lo Penal
Ostatní soudy
Cour de cassation
Conseil d'État
Ostatní soudy
Corte suprema di Cassazione
Corte Costituzionale
Consiglio di Stato
Ostatní soudy
Ανώτατο Δικαστήριο
Ostatní soudy

25
88
66
534
10
1
44

713

55

14
13
32
117
163
105
285
25
74
1
1 300
4
8
22
20
26
10
50
101
47
1
7
232
100
80
682
111
1
86
967
2

27
149

1 953
12

68

161

287

862

1 165
2

>>>
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Celkem
Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

Rakousko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Augstākā tiesa
Satversmes tiesa
Ostatní soudy
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas
Ostatní soudy
Cour supérieure de justice
Cour de cassation
Conseil d'État
Cour administrative
Ostatní soudy
Legfelsőbb Bíróság
Fővárosi ĺtélőtábla
Szegedi Ítélőtábla
Ostatní soudy
Qorti Kostituzzjonali
Qorti ta' l- Appel
Ostatní soudy
Raad van State
Hoge Raad der Nederlanden
Centrale Raad van Beroep
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Tariefcommissie
Ostatní soudy
Verfassungsgerichtshof
Oberster Gerichtshof
Oberster Patent – und Markensenat
Bundesvergabeamt
Verwaltungsgerichtshof
Vergabekontrollsenat
Ostatní soudy
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Trybunał Konstytucyjny
Ostatní soudy
Supremo Tribunal de Justiça
Supremo Tribunal Administrativo
Ostatní soudy
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea de Apel
Ostatní soudy

18
7
1
3
5
4
10
12
13
10
38
3
2
1
58

2
88
221
50
142
34
298
5
92
4
24
69
4
212
5
19
25
3
47
52
6
21
19

25

13

83

64

2

833

410

49

102

46

>>>

112

Výroční zpráva 2012

Soudní statistiky

Soudní dvůr

Celkem
Slovinsko

Vrhovno sodišče
Ustavno sodišče
Ostatní soudy
Ústavný Súd
Najvyšší súd
Ostatní soudy
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Ostatní soudy
Högsta Domstolen
Marknadsdomstolen
Regeringsrätten
Ostatní soudy
House of Lords
Supreme Court
Court of Appeal
Ostatní soudy
Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof1
Rada pro stížnosti evropských škol2

Slovensko

Finsko

Švédsko

Spojené
království

Jiné
Celkem

1

Věc C-265/00, Campina Melkunie.

2

Věc C-196/09, Miles a další.
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1
3
8
12
40
13
26
16
5
24
54
40
3
70
434
1
1

4

20

79

99

547
2
7 832
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BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Celkem
1952–2012 373 3 27 38 272 18 202 385 238 410 633 10
3 261 13 14 144 133 59 188 1 9 11 52 52 131
3 680

BE

1952-2012

Obecný vývoj soudní činnosti (1952–2012) – Podané žaloby pro nesplnění povinnosti státem
Soudní dvůr
Soudní statistiky
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Kapitola II
Tribunál

Činnost

Tribunál

A – Činnost Tribunálu v roce 2012
Autor: předseda Tribunálu Marc Jaeger
V roce 2012 se i s přihlédnutím k oběma předchozím rokům ukázalo, že období, po něž se může
Tribunál spoléhat na stabilní a úplné složení, se stala vzácností. S touto skutečností nyní musí soud
počítat v rámci svého fungování a svých pracovních metod. Zatímco E. Moavero Milanesi ukončil
výkon funkce dne 15. listopadu 2011, jeho nástupce G. Berardis nastoupil do funkce dne 17. září
2012, a zatímco E. Cremona ukončila výkon funkce dne 22. března 2012, její nástupce E. Buttigieg
nastoupil do funkce dne 8. října 2012. Stejně tak N. Wahl, který u Soudního dvora nastoupil do
funkce generálního advokáta dne 28. listopadu 2012, nebyl dosud nahrazen. U soudu, který bude
zanedlouho rozšířen na 28 soudců (vzhledem k blížícímu se přistoupení Chorvatské republiky), jsou
sice odchody členů nevyhnutelné, zjevně však nepřispívají k optimálnímu řízení soudní činnosti. Je
tedy zcela zásadní, aby harmonogram jmenování nástupců po odcházejících členech – zejména
u příležitosti částečné obměny prováděné každé tři roky – zajistil plynulé vyřizování věcí, a to za
situace, kdy se snaha o trvalé zajišťování efektivity nachází v samém centru zájmu soudu.
Ze statistického hlediska se Tribunálu navzdory těmto nepříznivým okolnostem úspěšně podařilo
udržet skutečný kvantitativní skok, k němuž došlo v roce 2011. V roce 2012 bylo vyřízeno celkem
688 věcí (což je po roce 2011 nejlepší výsledek od zřízení soudu) a v přibližně 322 věcech bylo
nařízeno jednání. Nastolením této nové úrovně produktivity soudu – vycházející z četných
interních reforem, které byly zavedeny během předchozích let a které přinášejí kumulovaný
nárůst efektivity – bylo možné dosáhnout historického snížení1 počtu projednávaných věcí (toto
snížení činí 71 věcí, což představuje více než 5% pokles), a to i díky momentálnímu poklesu počtu
zahájených věcí, který v roce 2012 činil 617 (tj. takřka 15% pokles). Vzhledem k celkovému nárůstu
soudní agendy zaznamenanému za poslední desetiletí však nelze tento úbytek považovat za trvalý,
takže je na Tribunálu, aby ještě intenzivněji pracoval na snižování počtu nevyřízených věcí ve snaze
o další zkrácení délky řízení (v roce 2012 činila průměrná délka řízení 24,8 měsíce, což představuje
oproti roku 2011 zkrácení o 1,9 měsíce).
Zejména s tímto cílem přistoupil Tribunál k hloubkové reformě svého jednacího řádu, která bude
v souladu s čl. 254 pátým pododstavcem SFEU předložena Radě ke schválení v průběhu roku 2013.
Jakkoli je však tato modernizace procesních pravidel potřebná, její dopady nelze kvantitativně určit
dopředu a projeví se až ve střednědobém výhledu po dostatečně dlouhém uplatňování nových
ustanovení. Z toho plyne, že zvažovaná reforma sama o sobě nepovede k významnějšímu nárůstu
produktivity nezbytnému k dostatečně výraznému a trvalému zkrácení délky řízení, zejména
u rozsáhlých a složitých sporů. Než budou provedeny případné strukturální změny v rámci soudu,
měla by tedy být tato reforma nezbytně doprovázena zajištěním nových personálních zdrojů.
Jak vyplývá z následujícího přehledu, rok 2012 se vyznačoval rozvojem judikatury v různých
směrech, zejména u sporů v oblasti práva hospodářské soutěže, státních podpor a duševního
vlastnictví. Následující text je členěn podle jednotlivých oblastí působnosti Tribunálu, kterými jsou
přezkum legality (I), kasační opravné prostředky (II) a předběžná opatření (III).

1

Za posledních deset let počet projednávaných věcí neustále rostl, s výjimkou let 2005 a 2006 (z důvodu
přenesení pravomoci na Soud pro veřejnou službu).
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I.

Činnost

Soudní agenda v oblasti přezkumu legality

Přípustnost žalob podávaných na základě článku 263 SFEU
1.

Akt, který lze napadnout žalobou

V rozsudku ze dne 1. února 2012, Valonský region v. Komise (T-237/09, dosud nezveřejněný), měl
Tribunál rozhodnout o otázce, zda lze implicitní odmítavé rozhodnutí, jež vyplývá z odůvodnění
aktu, napadnout žalobou na neplatnost, přičemž nejprve připomněl, že v zásadě pouze výrok
rozhodnutí může vyvolávat právní účinky, a tudíž nepříznivě zasahovat do právního postavení, a to
nehledě na důvody, na nichž toto rozhodnutí spočívá. Naproti tomu závěry uvedené v odůvodnění
rozhodnutí nemohou být jako takové předmětem žaloby na neplatnost a mohou podléhat
přezkumu legality unijním soudem pouze tehdy, představují-li jakožto odůvodnění aktu nepříznivě
zasahujícího do právního postavení nezbytný podklad pro výrok tohoto aktu. I když žádost podaná
adresátem není ve výroku rozhodnutí výslovně odmítnuta, z hlavního odůvodnění rozhodnutí
může nicméně vyplývat, že orgán, který akt vydal, výslovně zaujal k této žádosti stanovisko
a odmítl ji. V tomto případě má rozhodnutí právně závazné účinky, které v tomto ohledu nepříznivě
zasahují do právního postavení adresáta.

2.

Akt nevyžadující přijetí prováděcích opatření

Tribunál se měl vyjádřit k pojmu „akt nevyžadující přijetí prováděcích opatření“ ve smyslu
čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU. Zaprvé ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 8. března
2012, Iberdrola v. Komise (T-221/10, dosud nezveřejněný), žalobkyně ve své žalobě proti rozhodnutí
Komise, kterým byl režim zavedený španělskými právními předpisy umožňující daňové odpisy
finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích prohlášen za neslučitelný
se společným trhem, tvrdila, že nemá povinnost prokázat, že je uvedeným rozhodnutím
osobně dotčena, neboť toto rozhodnutí je nařizovacím aktem, který se jí bezprostředně dotýká
a nevyžaduje přijetí prováděcích opatření.
S poukazem na to, že se čl. 6 odst. 2 napadeného rozhodnutí zmiňoval o „provádění vnitrostátních
opatření přijatých v souladu s tímto rozhodnutím, dokud není podpora poskytnutá v rámci
[sporného] režimu zcela navrácena“, Tribunál zdůraznil, že samotná existence těchto opatření
směřujících k navrácení, která jsou prováděcími opatřeními, odůvodňuje, aby napadené rozhodnutí
bylo považováno za akt, který vyžaduje přijetí prováděcích opatření, jež budou moci jejich příjemci
napadnout před vnitrostátním soudem. Opatření přijatá k provedení napadeného rozhodnutí
se mimoto neomezují na tato opatření směřující k navrácení, nýbrž zahrnují i všechna opatření
směřující k provedení rozhodnutí o neslučitelnosti, včetně zejména rozhodnutí spočívajícího
v zamítnutí žádosti o předmětné daňové zvýhodnění, tj. zamítnutí, které bude moci žalobkyně
též napadnout před vnitrostátním soudem. Tribunál proto odmítl tvrzení žalobkyně, že napadené
rozhodnutí nevyžaduje ani nepotřebuje přijetí prováděcích opatření pro založení svých účinků,
neboť by to automaticky zabránilo dalšímu uplatňování sporného režimu příjemci a Španělským
královstvím.
Zadruhé ve věci, v níž bylo vydáno usnesení ze dne 4. června 2012, Eurofer v. Komise (T-381/11,
dosud nezveřejněné), se jednalo o rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla
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harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle
článku 10a směrnice 2003/87/ES2.
Tribunál sice dospěl k závěru, že uvedené rozhodnutí představuje nařizovací akt ve smyslu
článku 263 SFEU, neboť má obecnou působnost a není zákonodárným aktem, určil však, že je
nelze považovat za akt nevyžadující přijetí prováděcích opatření. Jelikož napadené rozhodnutí
stanovilo, že Komise a členské státy přijmou několik prováděcích opatření, která povedou k tomu,
že členské státy určí konečné roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených každému
dotčenému zařízení, dospěl Tribunál k závěru, že vyžaduje přijetí prováděcích opatření ve smyslu
čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU. Tento závěr není zpochybněn cílem, který toto ustanovení
sleduje a kterým je umožnit fyzické nebo právnické osobě podat žalobu proti právním aktům
s obecnou působností, které nejsou akty zákonodárnými, bezprostředně se dané osoby dotýkají
a nevyžadují přijetí prováděcích opatření, a vyvarovat se tak případů, kdy by taková osoba musela
porušit právo, aby se mohla obrátit na soud. Tribunál v tomto ohledu poukázal na skutečnost,
že situace členských podniků sdružení zastupujícího zájmy evropského hutnického průmyslu
v rámci žaloby podané tímto sdružením proti spornému rozhodnutí neodpovídá situaci, na niž
se tento cíl zaměřuje. Uvedené podniky totiž v zásadě mohou zpochybnit vnitrostátní opatření
přijatá k provedení napadeného rozhodnutí a v této souvislosti se dovolávat jeho protiprávnosti –
aniž musí předtím napadené rozhodnutí porušit – před vnitrostátními soudy, které mohou před
vydáním rozhodnutí využít ustanovení článku 267 SFEU.

3.

Bezprostřední dotčení

Ve věci, v níž bylo vydáno usnesení ze dne 27. listopadu 2012, ADEDY a další v. Rada (T-541/10, dosud
nezveřejněné), podala žalobu k Tribunálu mimo jiné řecká odborová konfederace, a to proti dvěma
rozhodnutím Rady určeným Řecké republice a týkajícím se situace nadměrného schodku v tomto
státě. Žalobci napadeným aktům vytýkali, že obsahují řadu ustanovení, která se dotýkají finančních
zájmů a pracovních podmínek řeckých státních zaměstnanců.
Tribunál zdůraznil, že čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU omezuje žaloby na neplatnost podané
fyzickou nebo právnickou osobou na tři kategorie aktů: zaprvé akty, které jí jsou určeny, zadruhé
akty, které se jí bezprostředně a osobně dotýkají, a zatřetí nařizovací akty, které se jí bezprostředně
dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření. Tribunál v tomto ohledu připomněl, že podle
judikatury týkající se čl. 230 čtvrtého pododstavce ES platí, že podmínka, že fyzická nebo právnická
osoba musí být bezprostředně dotčena rozhodnutím, které je předmětem žaloby, v zásadě
vyžaduje splnění dvou kumulativních podmínek, tedy že zaprvé musí mít napadené opatření
bezprostřední účinky na právní postavení jednotlivce a zadruhé že jeho adresátům pověřeným
jeho provedením nesmí ponechávat žádnou volnost uvážení, neboť toto provedení je čistě
automatické povahy a vyplývá výlučně z unijní úpravy, aniž je třeba použít další prostředkující
pravidla. Tato judikatura se na čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU vztahuje i nadále, neboť podmínka
bezprostředního dotčení stanovená tímto ustanovením nebyla změněna.
Zkoumáním jednotlivých ustanovení napadených rozhodnutí z hlediska těchto podmínek dospěl
Tribunál k názoru, že ustanovení ukládající snížení prémií vyplácených státním zaměstnancům
nemůže mít bezprostřední účinky na právní postavení žalobců, protože i když toto rozhodnutí
stanovilo dotyčnému členskému státu povinnost dosáhnout rozpočtového cíle, tedy úspory určité

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275,
s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631).
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částky za rok prostřednictvím snížení prémií vyplácených státním zaměstnancům, nestanovilo
podrobnosti tohoto snížení nebo kategorie státních zaměstnanců, které jím budou dotčeny, což
jsou skutečnosti, při jejichž posuzování mají vnitrostátní orgány významný rozhodovací prostor.
Podle Tribunálu platilo totéž pro ustanovení, které dotyčnému státu stanoví povinnost, aby
v určité lhůtě přijal zákon o reformě důchodového systému s cílem zajistit jeho střednědobou
a dlouhodobou udržitelnost. Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení ke svému provedení
vyžadovalo přijetí vnitrostátního zákona a ponechávalo orgánům státu velmi významný prostor
pro uvážení, aby definovaly obsah tohoto zákona, za předpokladu, že zajistí střednědobou
a dlouhodobou životaschopnost důchodového systému, nedotýkalo se toto ustanovení žalobců
bezprostředně ve smyslu čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU, neboť právního postavení žalobců
by se mohl bezprostředně dotýkat pouze tento zákon. Pokud jde o ustanovení, které upravuje
limit pro nahrazení zaměstnanců ve veřejném sektoru, kteří odcházejí do důchodu, dospěl
Tribunál k názoru, že se jedná o obecné opatření k organizování a řízení veřejné správy, a že se
tedy bezprostředně nedotýká právního postavení žalobců. Pokud by totiž toto ustanovení vyvolalo
zhoršení fungování veřejných služeb a poškození pracovních podmínek žalobců, jednalo by se
o okolnost, která by se nedotkla jejich právního postavení, nýbrž pouze jejich faktického postavení.

4.

Zastoupení advokátem

Podle čl. 19 třetího a čtvrtého pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie, který se na řízení
před Tribunálem použije na základě čl. 53 prvního pododstavce téhož statutu, musí být jednotlivci
zastoupeni advokátem oprávněným k výkonu advokacie podle práva některého členského státu
nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru3.
Ve věci, v níž bylo vydáno usnesení ze dne 26. března 2012, Cañas v. Komise (T-508/09, nezveřejněné,
v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), byla žaloba podepsána současně
dvěma advokáty, z nichž první byl zapsán v advokátní komoře v Lausanne (Švýcarsko) a druhý
v téže advokátní komoře a zároveň v advokátní komoře v Paříži (Francie). Vzhledem k tomu, že
druhý advokát byl uznán za plnoprávného člena obou advokátních komor, měl Tribunál za to,
že žaloba byla podána advokátem oprávněným k výkonu advokacie podle práva některého
členského státu. Jelikož byl však tento advokát v průběhu řízení nahrazen třetím advokátem,
který je švýcarským státním příslušníkem a který je zapsán v advokátní komoře v Paříži na
seznamu zahraničních advokátů, vyzvala Komise Tribunál, aby potvrdil, že uvedený švýcarský
advokát smí zastupovat žalobce v řízení před Tribunálem vzhledem k možnému riziku obcházení
pravidel týkajících se oprávnění advokátů vystupovat před unijními soudy, zejména na základě
dvojstranných dohod mezi členským státem a třetím státem. Tribunál v tomto ohledu poukázal na
skutečnost, že směrnice 98/5/ES4 ve spojení s přílohou III Dohody mezi ES a Švýcarskem o volném
pohybu osob5 sice umožňuje, aby členské státy stanovily, že švýcarští advokáti, kteří se trvale usadí
na jejich území, jsou povinni při zastupování klienta v soudním řízení spolupracovat s místním
advokátem, avšak francouzské právo takovou povinnost neukládá. Vzhledem k tomu, že dotyčný
advokát mimoto předložil osvědčení, že je oprávněn k výkonu advokacie podle práva členského
státu, dospěl Tribunál k závěru, že smí v řízení před ním žalobce zastupovat.

3

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3).

4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání
advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, s. 36; Zvl. vyd.
06/03, s. 83).

5

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na
straně druhé o volném pohybu osob, podepsaná dne 21. června 1999 (Úř. věst. 2002, L 114, s. 6).
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Tribunál se konečně vyjádřil k možnosti prvního advokáta, který je zapsán pouze v advokátní
komoře v Lausanne, dovolávat se svého práva na volný pohyb služeb za účelem zastupování
žalobce v hlavním řízení. Tribunál připomněl, že v článku 5 směrnice 77/249/EHS6, kterého
se švýcarští advokáti mohli dovolávat, se uvádí, že pro výkon činností zastupování klienta
v soudním řízení může členský stát uložit advokátům poskytujícím služby, aby spolupracovali
s advokátem, který působí u dotyčného soudu, nebo s „avoué“ nebo „procuratore“, kteří u soudu
působí, a dospěl k názoru, že tato povinnost byla splněna, dokud byl žalobce zastupován rovněž
advokátem uznaným za plnoprávného člena advokátní komory v Paříži.

5.

Pasivní legitimace

Ve věci, v níž bylo vydáno usnesení ze dne 4. června 2012, Elti v. Delegace Unie v Černé Hoře
(T-395/11, dosud nezveřejněné), byla Tribunálu podána žaloba namířená proti rozhodnutí
vedoucího delegace Unie v Černé Hoře, kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyně v rámci zakázky
na dodání zařízení pro digitalizaci veřejných rozhlasových služeb v této zemi. Tato věc poskytla
Tribunálu příležitost upřesnit, že delegaci Unie ve třetí zemi nelze považovat za instituci nebo jiný
subjekt Unie ve smyslu čl. 263 prvního pododstavce SFEU.
Tribunál v tomto ohledu poukázal na skutečnost, že z článku 221 SFEU, jakož i z rozhodnutí
2010/427/EU7 a z čl. 51 druhého pododstavce a článků 59, 60a a 85 finančního nařízení8 vyplývá,
že se právní postavení delegací Unie vyznačuje jejich organizační a zároveň funkční závislostí na
Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ). Delegace Unie proto nelze kvalifikovat jako instituce
nebo jiné subjekty Unie ve smyslu článku 263 SFEU.
Akty přijímané na základě delegovaných pravomocí jsou mimoto běžně přičítány delegujícímu
orgánu a právě tomuto orgánu přísluší hájit daný akt v soudním řízení, kteréžto řešení platí
tím spíše pro pověření k podepisování a v případě dalšího pověření. Na základě aktů přijatých
vedoucím delegace Unie, který jedná jakožto dále pověřená schvalující osoba Komise, v rámci
zadávání veřejné zakázky na dodávky tedy nelze delegaci přiznat pasivní legitimaci, a tyto akty jsou
v daném případy přičitatelné Komisi. Z toho vyplývá, že delegaci Unie v Černé Hoře nebylo možné
považovat za instituci nebo jiný subjekt Unie, a žaloba podaná v dané věci proti této delegaci byla
odmítnuta jako nepřípustná.

Pravidla hospodářské soutěže platná pro podniky
1.

Obecné otázky

a)

Žádosti o informace

Ve věcech, v nichž byl vydán rozsudek ze dne 22. března 2012, Slovak Telekom v. Komise (T-458/09
a T-171/10, dosud nezveřejněný), se mohl Tribunál vyslovit k rozsahu pravomoci Komise vyžádat

6

Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb
advokátů (Úř. věst. L 78, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 52; oprava v Úř. věst L 226, s. 23).

7

Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější
činnost (Úř. věst. L 201, s. 30).

8

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení
o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 74).
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si od podniků informace podle článku 18 nařízení (ES) č. 1/20039. Jednalo se o dvě rozhodnutí,
jimiž Komise nařizovala žalobkyni, aby jí poskytla informace o své činnosti, a to nejen za dobu po
přistoupení Slovenské republiky k Unii, ale také za dobu, která tomu předcházela. Tribunál poukázal
na to, že vyšetřovací pravomoci upravené v čl. 18 odst. 1 nařízení č. 1/2003 podléhají pouze
jedinému požadavku, a sice požadavku nezbytnosti požadovaných informací, kterou posuzuje
Komise, za účelem ověření domněnek o spáchání protiprávního jednání, které odůvodňují
provedení šetření. Z toho vyplývá, že Komise je oprávněna vyžadovat od podniku informace
týkající se období, během něhož se na něj unijní pravidla hospodářské soutěže nevztahovala,
jsou-li takovéto informace nezbytné pro účely konstatování případného porušení těchto pravidel
od okamžiku, kdy jsou na něj použitelná. Tribunál v tomto rámci odmítl argumentaci žalobkyně,
že v projednávané věci neexistuje žádná souvislost mezi údajně spáchaným protiprávním
jednáním a požadovanými informacemi. Tribunál v tomto ohledu poznamenal, že tyto informace
umožňovaly Komisi vymezit relevantní trhy a určit, zda žalobkyně zaujímala na těchto trzích
dominantní postavení, nebo posoudit závažnost protiprávního jednání, s tím, že některé z údajů
z doby před 1. květnem 2004 mohla Komise také potřebovat k určení hospodářských souvislostí, za
nichž k inkriminovanému jednání došlo.

b)

Vyšetřovací pravomoci Komise

–

Pomoc advokáta

V rozsudku ze dne 27. září 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin v. Komise (T-357/06, dosud
nezveřejněný), Tribunál připomněl, že některá práva obhajoby, včetně práva na právní pomoc, sice
musí být dodržována již ve fázi předběžného šetření, je však třeba se ujistit, že dodržení těchto práv
neohrožuje užitečný účinek šetření, aby mohla Komise zastávat funkci strážkyně Smlouvy v oblasti
hospodářské soutěže. V této souvislosti je nezbytné poměřit obecné zásady unijního práva týkající
se práva na obhajobu s užitečným účinkem pravomoci Komise provádět šetření tím, že se předejde
možnému zničení nebo ukrytí dokumentů. Externí advokát nebo interní právník podniku tedy
mohou být přítomni, ale jejich přítomnost nemůže být podmínkou legality tohoto šetření. Přeje-li
si to podnik, a zejména pokud nemá právníka k dispozici v daném místě, může se tedy poradit
s advokátem a požádat ho, aby se co nejdříve dostavil. Aby výkon tohoto práva na pomoc advokáta
nemohl ohrozit zdárný průběh šetření, musí mít osoby pověřené tímto šetřením možnost okamžitě
vstoupit do všech prostor podniku, oznámit mu rozhodnutí o šetření a zabrat kanceláře podle
svého výběru bez dalšího vyčkávání. Tyto osoby také musí mít možnost zkontrolovat telefonickou
a elektronickou komunikaci podniku. Lhůta, kterou je Komise povinna podniku poskytnout, aby
mohl kontaktovat svého advokáta, než Komise začne provádět šetření, může být jen velmi krátká
a omezena na nutné minimum.
Tribunál měl v tomto ohledu za to, že Komise nijak neporušuje právo podniku na obhajobu,
když odmítne vyhovět jeho žádosti, aby zaměstnanci pověření šetřením počkali na příchod jeho
externích advokátů v čekárně před tím, než jim umožní vstup do svých prostor. Skutečnost, že
uvedený podnik odmítl povolit vyšetřovatelům Komise vstup do svých zařízení před příjezdem
svých advokátů, je tedy třeba kvalifikovat jako odmítnutí podrobit se rozhodnutí o šetření.

9

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených
v článcích 81 [ES] a 82 [ES] (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).
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Ve výše uvedeném rozsudku Koninklijke Wegenbouw Stevin v. Komise měl Tribunál také příležitost
vyslovit se k rozsahu vyšetřovacích pravomocí Komise. Tribunál v tomto ohledu připomněl,
že podniky mají povinnost aktivně spolupracovat při vyšetřovacích opatřeních v průběhu
předběžného šetření, a zvláště zdůraznil význam, jaký má v těchto souvislostech právo vstupu do
všech jejich prostor, na všechny jejich pozemky a do všech jejich dopravních prostředků. Toto právo
má totiž prvořadou roli, jelikož má Komisi umožnit, aby shromáždila důkazy o porušení pravidel
hospodářské soutěže v místech, kde se zpravidla nacházejí, tj. v obchodních prostorách podniků.
Podle Tribunálu tedy samotná skutečnost, že advokáti určitého podniku Komisi odmítnou povolit
vstup do kanceláře jednoho z ředitelů tohoto podniku, umožňuje dospět k závěru, že se uvedený
podnik odmítl plně podrobit rozhodnutí o šetření, a Komise nemusí prokazovat, že zpoždění
způsobené tímto odmítnutím mohlo zapříčinit zničení nebo utajení dokumentu.
V rozsudcích ze dne 14. listopadu 2012, Nexans France a Nexans v. Komise (T-135/09, dosud
nezveřejněný) a Prysmian a Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. Komise (T-140/09, dosud nezveřejněný),
které se týkají téže problematiky, Tribunál nicméně upřesnil, že provede-li Komise kontrolu
v prostorách podniku, je povinna omezit vyšetřovací úkony na činnost uvedeného podniku
v odvětvích uvedených v rozhodnutí nařizujícím kontrolu. Jakmile naproti tomu konstatuje, že jí
přezkoumaný dokument nebo informace do těchto odvětví nespadají, nesmí je použít pro účely
šetření. Tribunál v tomto ohledu zdůraznil, že pokud by Komise nepodléhala takovému omezení,
měla by v praxi možnost – pokaždé když má nepřímý důkaz umožňující nabýt podezření, že
podnik porušil pravidla hospodářské soutěže v konkrétní oblasti své činnosti – provést kontrolu
veškerých těchto činností. To by bylo neslučitelné s ochranou sféry soukromé činnosti právních
subjektů zaručenou jakožto základní právo v demokratické společnosti. V dané věci tedy byla
Komise povinna mít dostatečně závažné nepřímé důkazy, které odůvodňovaly provedení kontroly
v prostorách žalobkyň a týkaly se jejich veškeré činnosti vztahující se k elektrickým kabelům
a s nimi souvisejícímu materiálu, aby přijala sporná rozhodnutí o kontrole.

c)

Přiměřená lhůta

V rozsudku ze dne 5. června 2012, Imperial Chemical Industries v. Komise (T-214/06, dosud
nezveřejněný), Tribunál, jemuž byl předložen žalobní důvod vycházející z nepřiměřené délky
správního a soudního řízení, dospěl k závěru, že na základě své pravomoci soudního přezkumu
v plné jurisdikci v oblasti pokut ukládaných za porušení pravidel hospodářské soutěže může
rozhodnout o návrhu žalobkyně, aby byla z výše uvedeného důvodu snížena pokuta, kterou
jí uložila Komise. Tribunál zejména zdůraznil, že taková možnost byla v dané věci odůvodněna
hospodárností řízení a cílem zaručit okamžitou a účinnou nápravu takového porušení zásady
přiměřené lhůty.
Tribunál připomněl, že přiměřenost lhůty je nezbytné posuzovat v závislosti na okolnostech
vlastních každé věci, zejména v závislosti na významu sporu pro dotyčnou osobu, složitosti věci,
jakož i chování dotyčné osoby a příslušných orgánů, dospěl však k názoru, že ačkoli žalobkyní
namítaná délka soudního řízení – celkem pět let a devět měsíců – je značná, lze tuto délku vysvětlit
okolnostmi a složitostí věci. Vzhledem k tomu, že žalobkyně neuvedla žádné argumenty týkající
se významu, který by tato věc pro ni představovala, a k tomu, že věc na základě své povahy či
důležitosti pro žalobkyni nevyžadovala zvláštní rychlost, tedy Tribunál dospěl k závěru, že tato
délka nemůže odůvodnit snížení uložené pokuty.
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Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 29. března 2012, Telefónica a Telefónica de España v. Komise
(T-336/07, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku),
měl Tribunál také příležitost upřesnit kritéria, která je třeba zohlednit při výpočtu pokut. Tribunál
v tomto ohledu připomněl, že v souladu s pokyny o metodě stanovování pokut uložených
podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 a čl. 65 odst. 5 [UO]10 je Komise v rámci posouzení závažnosti
protiprávního jednání povinna zkoumat skutečný dopad na trh pouze tehdy, je-li zjevné, že takový
dopad lze měřit. V tomto rámci představuje rozsah zeměpisného trhu pouze jedno ze tří kritérií,
jež jsou relevantní pro účely celkového posouzení závažnosti protiprávního jednání. Rozsah
zeměpisného trhu navíc není samostatným kritériem v tom smyslu, že by pouze protiprávní
jednání týkající se několika členských států mohla být kvalifikována jako „velmi závažná“. Komise
proto může kvalifikovat protiprávní jednání jako „velmi závažné“, přestože se velikost relevantního
zeměpisného trhu omezovala pouze na území jednoho členského státu.
Tribunál dále zdůraznil, že při posouzení závažnosti protiprávního jednání s cílem stanovit částku
pokuty musí Komise dbát na to, aby její jednání mělo odrazující účinek zejména při takových
druzích protiprávního jednání, které jsou zvláště škodlivé pro dosažení unijních cílů. Odrazení musí
být konkrétní i obecné zároveň, a to v tom smyslu, že pokuta sice potlačuje jednotlivá protiprávní
jednání, spadá však rovněž do rámce obecné politiky dodržování pravidel hospodářské soutěže
podniky.
Jelikož se dále zvýšení pokuty na základě doby trvání protiprávního jednání provádí uplatněním
určitého procentního podílu na výchozí částku této pokuty stanovenou podle závažnosti celého
protiprávního jednání, která tak již odráží různou intenzitu protiprávního jednání, není třeba
pro zvýšení této částky zohlednit z důvodu doby trvání protiprávního jednání proměnlivou
intenzitu tohoto jednání během daného období. Konečně, i když není vyloučeno, že za určitých
okolností vnitrostátní právní rámec nebo jednání vnitrostátních orgánů mohou být považovány
za polehčující okolnosti, povolení nebo tolerování protiprávního jednání ze strany vnitrostátních
orgánů nemůže být z tohoto titulu zohledněno, pokud dotyčné podniky disponují prostředky
nezbytnými k tomu, aby si opatřily přesné a správné právní informace.

–

Pokuty a penále

V rozsudku ze dne 27. června 2012, Microsoft v. Komise (T-167/08, dosud nezveřejněný), Tribunál
upřesnil, že ačkoli je pokuta důsledkem jednání, které je v rozporu s článkem 101 SFEU nebo
článkem 102 SFEU, a penále je důsledkem rozhodnutí, jímž se nařizuje ukončení daného
protiprávního jednání a případně ukládá, jakým způsobem má dotyčný jednat, pokuta i penále se
nicméně vztahují k jednání podniku, k němuž došlo v minulosti, a oba tyto postihy musí odrazovat
od opakování nebo pokračování protiprávního jednání. S ohledem na tyto společné rysy a cíle
nelze odůvodnit rozlišování míry upřesnění toho, co musí podnik učinit, aby jednal v souladu
s pravidly hospodářské soutěže předtím, než je přijato rozhodnutí, které mu ukládá pokutu, nebo
rozhodnutí, které mu ukládá konečné penále.

10

Úř. věst. 1998, C 9, s. 3.

124

Výroční zpráva 2012

Činnost

–

Tribunál

Příkazy určené podnikům – meze

Ve výše uvedeném rozsudku Microsoft v. Komise Tribunál připomíná, že ačkoli má Komise pravomoc
konstatovat protiprávní jednání porušující pravidla hospodářské soutěže a nařídit dotyčným
stranám jeho ukončení, nepřísluší jí vnucovat stranám, aby jednaly takovým způsobem, jaký
si sama zvolila z různých možností, které jsou v souladu se Smlouvou nebo s rozhodnutím, jež
ukládá, jakým způsobem mají strany jednat. Pokud se tedy podnik rozhodl pro jednu z těchto
možností, Komise nemůže konstatovat protiprávní jednání nebo uložit penále z důvodu, že by
upřednostňovala jinou možnost.

2.

Přínosy v oblasti článku 101 SFEU

a)

Pojem „rozhodnutí sdružení podniků“

Ve věci MasterCard a další v. Komise (rozsudek ze dne 24. května 2012, T-111/08, dosud nezveřejněný,
v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku) byla Tribunálu podána žaloba
znějící na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly mnohostranně sjednané mezibankovní poplatky
(dále jen „MSMB“) uplatňované v systému plateb kartami MasterCard prohlášeny za odporující
právu hospodářské soutěže. MSMB odpovídají zlomku ceny transakce provedené platební kartou,
který si ponechává banka vydávající kartu. MSMB jdou k tíži obchodníků a jsou zahrnuty do
celkového rámce poplatků, které jim za používání platebních karet fakturuje finanční instituce,
která zpracovává jejich transakce.
V rozsudku vydaném v této věci měl Tribunál příležitost upřesnit pojem „rozhodnutí sdružení
podniků“ ve smyslu článku [101 SFEU]. Tribunál v tomto ohledu poukázal na skutečnost, že účelem
tohoto pojmu je, aby se podniky nemohly vyhnout použití pravidel hospodářské soutěže jen kvůli
tomu, jakou formou koordinují své jednání na trhu. Právě proto, aby byla zajištěna efektivnost
této zásady, se totiž čl. [101] odst. 1 [SFEU] vztahuje nejen na přímé způsoby koordinace jednání
mezi podniky (dohody a jednání ve vzájemné shodě), ale také na institucionální formy spolupráce,
v jejichž rámci hospodářské subjekty jednají prostřednictvím kolektivní struktury nebo společného
orgánu. Existence shody zájmů nebo společného zájmu je v této souvislosti relevantním kritériem
při posouzení.
Tribunál zvláště zdůraznil existenci shody zájmů mezi platební organizací MasterCard a finančními
institucemi na stanovení MSMB na vysoké úrovni a vyslovil závěr, že i přes změny nastalé
po vstupu společnosti MasterCard Inc. na burzu je platební organizace MasterCard nadále
institucionalizovanou formou koordinace jednání zúčastněných finančních institucí. Komise tedy
mohla právem i nadále kvalifikovat rozhodnutí přijatá orgány platební organizace MasterCard
o stanovení MSMB jako rozhodnutí sdružení podniků.

b)

Omezení hospodářské soutěže

–

Vedlejší charakter

Ve výše uvedeném rozsudku MasterCard a další v. Komise Tribunál odmítl argumentaci vycházející
z objektivní nutnosti MSMB pro fungování platebního systému MasterCard. Podle této
argumentace by byly finanční instituce, nebýt výběru uvedených poplatků, nuceny nabízet svým
zákazníkům jiné typy platebních karet nebo omezovat výhody přiznané majitelům karet, což
by ohrozilo životaschopnost systému MasterCard. S poukazem na velikost příjmů a obchodních
zisků těchto institucí z vydávání platebních karet, nepočítaje v to příjmy z MSMB, Tribunál tyto
úvahy odmítl a uvedl, že i když lze v systému, který funguje bez MSMB, očekávat omezení výhod
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přiznaných majitelům karet nebo rentability vydávání karet, je možné oprávněně dojít k závěru, že
takové omezení nemůže ohrozit životaschopnost systému MasterCard.

–

Účinky

Ve výše uvedené věci MasterCard a další v. Komise žalobkyně zejména tvrdily, že mají-li MSMB vliv
na poplatky za služby poskytované obchodníkovi, nemá tato skutečnost dopad na hospodářskou
soutěž mezi zúčtovateli, jelikož se tyto poplatky uplatňují na všechny zúčtovatele stejně. Tribunál
v tomto ohledu určil, že jestliže bude uznáno, že MSMB stanoví spodní hranici poplatků za služby
poskytované obchodníkovi a Komise mohla oprávněně konstatovat, že systém MasterCard
fungující bez MSMB by byl nadále hospodářsky životaschopný, vyplývá z toho nutně, že MSMB
mají omezující účinky na hospodářskou soutěž. Ve srovnání se zúčtovacím trhem, jenž funguje
bez nich, totiž MSMB omezují tlak, který mohou vykonávat obchodníci na banky při vyjednávání
o poplatcích za služby poskytované obchodníkovi, tím, že snižují možnosti poklesu cen pod určitou
úroveň.

–

Potenciální hospodářská soutěž

Ve věcech, v nichž byly vydány rozsudky ze dne 29. června 2012, E.ON Ruhrgas a E.ON v. Komise
(T-360/09, dosud nezveřejněný) a GDF Suez v. Komise (T-370/09, dosud nezveřejněný), měl Tribunál
rozhodnout o žalobách znějících na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla každé z žalujících
energetických společnosti uložena pokuta ve výši 553 milionů eur za porušení unijního práva
hospodářské soutěže uzavřením dohody o rozdělení francouzského a německého trhu se zemním
plynem. Tato dohoda byla uzavřena v roce 1975, kdy se společnost Ruhrgas AG (nyní E.ON Ruhrgas
AG, která je součástí skupiny E.ON) a společnost Gaz de France (GDF) (která je dnes součástí skupiny
GDF Suez) rozhodly společně vybudovat plynovod procházející přes Německo pro dovoz ruského
plynu do Německa a Francie. Komise rozhodla, že se podniky předmětnou dohodou dohodly, že
nebudou prodávat plyn dopravovaný tímto plynovodem na vnitrostátním trhu druhé strany. Tyto
věci poskytly Tribunálu příležitost vyjádřit se k podmínkám, za nichž lze podnik kvalifikovat jako
potenciálního soutěžitele v rámci uplatnění čl. [101] odst. 1 [SFEU].
Tribunál v tomto ohledu uvedl, že se podmínky hospodářské soutěže na daném trhu zkoumají
nejen s ohledem na skutečnou hospodářskou soutěž mezi podniky již přítomnými na relevantním
trhu, ale i s ohledem na potenciální hospodářskou soutěž. Přestože je úmysl podniku vstoupit na
trh případně relevantní pro účely ověření, zda může být považován za potenciálního soutěžitele na
daném trhu, rozhodným kritériem, na němž má spočívat kvalifikace subjektu jako potenciálního
soutěžitele, je nicméně jeho schopnost vstoupit na daný trh. U vnitrostátního trhu vyznačujícího se
existencí faktických územních monopolů nemá skutečnost, že na tomto trhu neexistuje zákonný
monopol, žádný dopad. K určení toho, zda na trhu existuje potenciální hospodářská soutěž, totiž
Komise musí zkoumat skutečné a konkrétní možnosti, že dotyčné podniky budou navzájem
soutěžit, anebo že na relevantní trh bude moci vstoupit nový soutěžitel a soutěžit s podniky, které
jsou na trhu již etablovány. Toto zkoumání Komise musí být provedeno na objektivním základě,
takže okolnost, že tyto možnosti jsou vyloučeny z důvodu monopolu, který vyplývá přímo
z vnitrostátní právní úpravy, nebo nepřímo z faktické situace vyplývající z provedení této právní
úpravy, nemá žádný dopad. Mimoto čistě teoretická možnost vstupu určité společnosti na takový
trh nepostačuje k prokázání existence takové hospodářské soutěže.
Tribunál v dané věci konstatoval, že jelikož se situace, která na německém trhu panovala až do
24. dubna 1998, vyznačovala legální existencí faktických územních monopolů, mohla mít na
tomto trhu za následek neexistenci hospodářské soutěže, a to nejen skutečné, ale i potenciální.
Skutečnost, že v Německu neexistoval zákonný monopol, neměla v tomto ohledu žádný dopad.
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Tribunál z toho dovodil, že Komise neprokázala existenci potenciální hospodářské soutěže mezi
společnostmi E.ON a GDF Suez na německém trhu s plynem v době od 1. ledna 1980 do 24. dubna
1998, jež by mohla být narušena dohodou, kterou mezi sebou tyto společnosti uzavřely.

c)

Výpočet pokuty

–

Spolupráce

i)

Rozsah

V rozsudku ze dne 27. září 2012, Nynäs Petroleum a Nynas Belgium v. Komise (T-347/06, dosud
nezveřejněný), Tribunál upřesnil, že podle ustanovení bodu 3 šesté odrážky pokynů o metodě
stanovování pokut může Komise snížit základní částku pokuty za účinnou spolupráci podniku při
řízení, mimo oblast působnosti oznámení o spolupráci z roku 2002. Komise však může podniku,
který spolupracoval během řízení zahájeného pro porušení pravidel hospodářské soutěže, přiznat
snížení pokuty na základě těchto ustanovení uvedených pokynů pouze v případě, kdy nebylo
možné uplatnit oznámení o spolupráci z roku 2002. Toto oznámení se však nevztahuje na vertikální
dohody nebo dohody spadající do působnosti článku [102 SFEU]. Za těchto podmínek a vzhledem
k tomu, že v dané věci předmětné protiprávní jednání spadalo do působnosti oznámení
o spolupráci z roku 2002, dospěl Tribunál k názoru, že ustanovení bodu 3 šesté odrážky pokynů
o metodě stanovování pokut nebylo možné na žalobkyně uplatnit.

ii)

Důsledky

V rozsudku ze dne 27. září 2012, Kuwait Petroleum a další v. Komise (T-370/06, dosud nezveřejněný,
v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), Tribunál poukázal na to, že
podle bodu 27 oznámení o spolupráci z roku 2002 platí, že ve věcech týkajících se kartelových
dohod Komise na konci správního řízení v přijatém rozhodnutí vyhodnotí konečné postavení
podniku, který podal žádost o snížení pokuty. Podle Tribunálu z toho vyplývá, že Komisi přísluší,
aby na konci správního řízení posoudila hodnotu informací, které podnik poskytl, a že jí nelze
vytýkat, že usoudila, že nemůže daný podnik odměnit za prohlášení, která se jí v určité fázi řízení
zdála rozhodující, ale která se v následující fázi správního řízení ukázala jako nepoužitelná, neboť
podnik svá prohlášení přehodnotil.

–

Přitěžující okolnosti

i)

Vedoucí úloha při protiprávním jednání nebo podněcování k němu

V rozsudku ze dne 27. září 2012, Shell Petroleum a další v. Komise (T-343/06, dosud nezveřejněný,
v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), Tribunál uvedl, že nic v zásadě
nebrání tomu, aby se Komise mohla opřít o jedinou událost za účelem prokázání, že podnik hrál
v rámci kartelové dohody úlohu podněcovatele, avšak za podmínky, že tato jediná skutečnost
umožní s jistotou prokázat, že tento podnik nabádal nebo povzbuzoval ostatní podniky, aby
vytvořily kartelovou dohodu nebo se k ní připojily.
Ve výše uvedeném rozsudku Koninklijke Wegenbouw Stevin v. Komise mimoto Tribunál připomněl,
že unijní soud sice rozlišuje mezi úlohou podněcovatele a vedoucí úlohou, avšak Tribunál má za
to, že i když jsou důkazy Komise týkající se jedné z těchto dvou úloh nedostatečné, může zachovat
zvýšení pokuty stanovené Komisí, a to v rámci výkonu své pravomoci soudního přezkumu v plné
jurisdikci. S ohledem na význam vedoucí úlohy žalobkyně tedy Tribunál dospěl k názoru, že není
důvodné, aby bylo uplatněné zvýšení pokuty redukováno.
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Opakování protiprávního jednání

Ve výše uvedeném rozsudku Shell Petroleum a další v. Komise měl Tribunál možnost poskytnout
v tomto ohledu upřesnění pro případ podobných protiprávních jednání spáchaných postupně
dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti. Tribunál uvedl, že unijní právo
hospodářské soutěže uznává, že různé společnosti patřící k téže skupině představují tutéž
hospodářskou entitu, pokud dotyčné společnosti neurčují své chování na trhu samostatně, takže
v případě, že se jedna z dceřiných společností mateřské společnosti dopustí protiprávního jednání
stejného typu, jako je to, za které byla předtím sankcionována jiná dceřiná společnost, je Komise
oprávněna se domnívat, že se jedná o opakování protiprávního jednání. Jelikož se však jedná
o možnost, nikoli o povinnost, pouhá skutečnost, že Komise nepřičetla odpovědnost mateřské
společnosti v dřívějším rozhodnutí, neznamená, že by byla povinna provést stejné posouzení
v pozdějším rozhodnutí.
Tribunál měl v dané věci za to, že jelikož dceřiná společnost, které se týkalo dřívější rozhodnutí,
a dceřiná společnost, které se týká nové rozhodnutí Komise, jsou obě 100% vlastněny stejnými
mateřskými společnostmi, neměla okolnost, že se v dřívějším rozhodnutí Komise rozhodla
přičíst protiprávní jednání spíše první dceřiné společnosti než jejím mateřským společnostem,
vliv na možnost použít v novém rozhodnutí judikaturu týkající se opakování protiprávního
jednání. Mimoto zánik jedné z mateřských společností neměl vliv na možnost uplatnit opakování
protiprávního jednání vůči podniku, který nadále existoval. Konečně Komise nebyla povinna uvést
skutečnosti umožňující prokázat, že tato mateřská společnost skutečně vykonávala rozhodující vliv
na protiprávní jednání své dceřiné společnosti, které bylo předmětem dřívějšího rozhodnutí, neboť
v okamžiku spáchání protiprávních jednání byly 100% spoluvlastníky této dceřiné společnosti výše
uvedené mateřské společnosti.

d)

Přičtení protiprávního jednání – uložení solidární povinnosti

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 27. září 2012, Ballast Nedam v. Komise (T-361/06, dosud
nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), Tribunál poukázal
na to, že společnost tvořící se svou dceřinou společností stejný podnik nemůže tvrdit, že by snížení
pokuty uložené její dceřiné společnosti, o kterém by rozhodl unijní soud, mělo za následek, že
by měla být snížena rovněž pokuta, která jí byla jako mateřské společnosti uložena společně
a nerozdílně, pokud rozhodnutí o snížení pokuty vyplývá ze skutečnosti, že Komise porušila právo
dceřiné společnosti na obhajobu.

e)

Soudní přezkum v plné jurisdikci

–

Dřívější skutečnost

Ve výše uvedeném rozsudku Shell Petroleum a další v. Komise Tribunál připomněl, že v rámci
pravomoci přezkumu v plné jurisdikci může unijní soud, nad rámec pouhého přezkumu legality
sankce, nahradit posouzení Komise svým posouzením, a uložené pokuty nebo penále tedy zrušit,
snížit nebo zvýšit. To znamená, v souladu se zásadou účinné soudní ochrany uvedenou v článku
47 Listiny základních práv Evropské unie11, že unijní soud provede přezkum právního i skutkového
stavu a má pravomoc posoudit důkazy, zrušit napadené rozhodnutí a změnit výši pokut. Je tedy
věcí Tribunálu, aby v rámci uvedené soudní pravomoci v plné jurisdikci posoudil ke dni, kdy přijme
rozhodnutí, zda byla dotyčným podnikům uložena pokuta, která správně odráží závažnost daného

11

Úř. věst. 2010, C 83, s. 389.
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protiprávního jednání. Při výkonu své soudní pravomoci v plné jurisdikci může Tribunál v zásadě
zohlednit nedostatek spolupráce podniku, a v důsledku toho zvýšit částku pokuty, která mu
byla uložena za porušení článků [101 SFEU] nebo [102 SFEU]. Podle Tribunálu tomu tak může být
v případě, kdy v odpověď na takovou žádost ze strany Komise podnik úmyslně nebo z nedbalosti
neuvedl během správního řízení skutečnosti, které jsou rozhodující s ohledem na stanovení výše
pokuty a kterými disponoval nebo mohl disponovat během přijímání napadeného rozhodnutí.
I když v tomto případě Tribunálu nic nebrání v tom, aby takové skutečnosti zohlednil, nic to nemění
na tom, že se podnik, který je uvedl až ve fázi soudního řízení, čímž narušil účel a řádný průběh
správního řízení, vystavuje tomu, že Tribunál tuto skutečnost zohlední při stanovení přiměřené
výše pokuty.

–

Pozdější skutečnost

Ve výše uvedeném rozsudku Imperial Chemical Industries v. Komise Tribunál v tomto ohledu
poukázal na to, že i když byl žalobní důvod, jehož předmětem je celková délka řízení týkajícího se
žalobkyně, uveden až v průběhu jednání, nelze jej považovat za nepřípustný z důvodu opožděného
podání. Tribunál měl totiž za to, že celková délka řízení je novou skutkovou okolností, která podle
čl. 48 odst. 2 jeho jednacího řádu odůvodňuje předložení uvedeného žalobního důvodu v průběhu
řízení.

–

Metoda – nezávaznost pokynů pro Tribunál

Ve výše uvedených rozsudcích E.ON Ruhrgas a E.ON v. Komise a GDF Suez v. Komise Tribunál
připomněl, že není vázán výpočty Komise ani jejími pokyny v oblasti pokut, pokud rozhoduje
v rámci své pravomoci v plné jurisdikci, ale musí provést své vlastní posouzení s přihlédnutím
ke všem okolnostem konkrétního případu. Podle Tribunálu by však použití metody uplatňované
Komisí vedlo v dané věci k nepřiměřenému snížení uložené pokuty ve srovnání s významem
konstatovaného pochybení. Zatímco se uvedené pochybení Komise týkalo pouze francouzského
trhu a pouze zhruba jedné pětiny doby trvání protiprávního jednání, použití metody Komise
by vedlo ke snížení pokuty o více než 50 %. Tribunál tedy s poukazem na to, že uvedenou
metodou není vázán, dospěl k závěru, že je třeba zejména s ohledem na dobu trvání a závažnost
protiprávního jednání stanovit konečnou výši pokuty uložené každé ze společností na
320 milionů eur.

3.

Přínosy v oblasti článku 102 SFEU

a)

Dominantní postavení

Ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Telefónica a Telefónica de España v. Komise, byla
Tribunálu podána žaloba znějící na zrušení rozhodnutí, kterým Komise uložila žalobkyním, jimiž
byly společnosti ze skupiny Telefónica, historického operátora v oblasti telekomunikací, pokutu
ve výši přibližně 151 milionů eur za zneužití dominantního postavení na trhu vysokorychlostního
přístupu k internetu ve Španělsku. Podle Komise žalobkyně zneužily svého dominantního
postavení na španělském velkoobchodním trhu služeb poskytování vysokorychlostního přístupu
k internetu na regionální a celostátní úrovni v období od září 2001 do prosince 2006.
Tribunál připomněl, že případná hospodářská soutěž na trhu je relevantní okolností pro posouzení
existence dominantního postavení. Avšak ani existence, byť účinné, hospodářské soutěže na daném
trhu nevylučuje dominantní postavení na tomto trhu, jelikož uvedené postavení je především
charakterizováno možností daného podniku jednat v rámci své tržní strategie bez nutnosti přihlížet
k této hospodářské soutěži a přitom si tímto jednáním nezpůsobit újmu. Tribunál také připomněl,
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že ačkoli je schopnost stanovit pravidelná zvýšení cen nesporně skutečností, která může vypovídat
o existenci dominantního postavení, není nezbytným prvkem tohoto postavení, neboť nezávislost,
jakou má dominantní podnik v oblasti cen, vyplývá hlavně ze schopnosti stanovit tyto ceny bez
nutnosti zohlednění reakce konkurentů, zákazníků a dodavatelů, spíše než ze schopnosti uvedené
ceny zvýšit.

b)

Zneužívající jednání

–

Tarifní nůžky

V téže věci Komise rozhodla v neprospěch žalobkyň z důvodu, že svým konkurentům vnutily
nespravedlivé ceny ve formě tarifních nůžek mezi maloobchodními cenami vysokorychlostního
přístupu a velkoobchodními cenami vysokorychlostního přístupu na regionální a celostátní úrovni.
Tribunál připomněl, že stlačení marží může samo o sobě, není-li objektivně odůvodněno,
představovat zneužití ve smyslu článku [102 SFEU]. Stlačování marží vyplývá z rozdílu mezi cenami
za velkoobchodní plnění a cenami za maloobchodní plnění, a nikoli z výše těchto cen jako takových.
Takové stlačování může především vyplývat nejen z neobvykle nízké ceny na maloobchodním
trhu, ale rovněž z neobvykle vysoké ceny na velkoobchodním trhu. Za účelem posouzení legality
cenové politiky dominantního podniku je třeba vycházet v zásadě z cenových kritérií založených
na nákladech vzniklých samotnému dominantnímu podniku a na jeho strategii. Pokud jde o tarifní
praktiky vedoucí ke stlačování marží, použití takových kritérií analýzy umožňuje zvláště ověřit, zda
by byl tento podnik dostatečně výkonný, aby mohl nabízet svá maloobchodní plnění koncovým
uživatelům jinak než se ztrátou, kdyby byl předtím povinen uhradit své vlastní velkoobchodní ceny
za poskytování velkoobchodních plnění.

–

Potenciální účinek na hospodářskou soutěž

V této věci Tribunál také zdůraznil, že při zjišťování, zda došlo k porušení článku [102 SFEU],
postačí prokázat, že zneužívající chování podniku v dominantním postavení směřuje k omezení
hospodářské soutěže nebo jinými slovy, že jednání má nebo může mít takový účinek. Protisoutěžní
účinek tarifní praktiky na trhu tedy musí existovat, ale nemusí být nezbytně konkrétní, neboť
v tomto ohledu je dostačující prokázání potenciálního protisoutěžního účinku, který může vytlačit
z trhu přinejmenším stejně výkonné soutěžitele, jako je podnik v dominantním postavení.

–

Pojem „protiprávní jednání spáchané úmyslně nebo z nedbalosti“

Ve výše uvedeném rozsudku Telefónica a Telefónica de España v. Komise měl Tribunál možnost
upřesnit v souvislosti s otázkou, zda došlo k protiprávnímu jednání úmyslně nebo z nedbalosti,
že tato podmínka je splněna, jestliže si dotyčný podnik nemohl nepovšimnout protisoutěžní
povahy svého jednání bez ohledu na to, zda věděl, či nevěděl o tom, že porušuje pravidla Smlouvy
v oblasti hospodářské soutěže. Podnik si je vědom protisoutěžní povahy svého jednání tehdy, když
byl obeznámen s podstatnými skutkovými okolnostmi odůvodňujícími jak konstatování existence
dominantního postavení na dotčeném trhu, tak posouzení Komise o zneužití takového postavení.
V tomto ohledu nemůže mít obezřetný hospodářský subjekt pochybnosti o tom, že držení
významných podílů na trhu má značný význam, který uvedený subjekt musí v rámci svého
případného chování na trhu zohlednit. Historický operátor a majitel jediné významné infrastruktury
pro poskytování velkoobchodních produktů v odvětví telekomunikací přitom nemůže nevědět,
že má na relevantních trzích dominantní postavení. Z toho vyplývá, že velikost tržních podílů
takového operátora na dotčených trzích znamená, že jeho přesvědčení, že na uvedených trzích
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nemá dominantní postavení, je pouze výsledkem nedostatečné analýzy struktury trhů, na kterých
působí, nebo odmítnutí tyto struktury zohlednit.

–

Interoperabilita

Ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Microsoft v. Komise, byla Tribunálu podána žaloba
znějící na zrušení rozhodnutí, kterým Komise uložila společnosti Microsoft Corp. penále z důvodu,
že poplatek, který tato společnost požaduje za to, že svým konkurentům zpřístupní informace
týkající se interoperability mezi jejími výrobky a výrobky uvedených konkurentů, je nepřiměřený.
Zásady hodnocení použité Komisí v napadeném rozhodnutí a zejména kritérium inovativní
povahy předmětných technologií mohly podle Tribunálu ukázat, zda výše poplatků požadovaných
společností Microsoft odráží vlastní hodnotu technologie spíše než její hodnotu strategickou.
Z toho vyplynulo, že použití těchto zásad objektivně splňuje potřebu posoudit, zda byla výše
poplatků požadovaných společností Microsoft přiměřená. V souvislosti s poskytnutím práva
přístupu k informacím týkajícím se interoperability a práva k jejich využití za rozumných
a nediskriminačních podmínek vylučujících veškeré poplatky založené na strategické hodnotě
má Komise právo posoudit inovativní povahu těchto technologií s odkazem na její znaky, tedy
na její novost a nezjevnou povahu, přičemž posledně uvedený znak se vztahuje k pojmu invenční
činnosti. Posouzení inovativní povahy technologií s odkazem na novost a invenční činnost nevede
k obecnému popření hodnoty práv duševního vlastnictví, obchodních tajemství nebo jiných
důvěrných informací, tím spíše ani ke stanovení této povahy jako podmínky k tomu, aby byly
výrobek nebo informace chráněny takovým právem nebo aby představovaly obchodní tajemství.

4.

Přínosy v oblasti spojování podniků

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 12. prosince 2012, Electrabel v. Komise (T-332/09, dosud
nezveřejněný), podala belgická společnost Electrabel Tribunálu žalobu proti rozhodnutí, kterým jí
Komise uložila pokutu ve výši 20 milionů eur za předčasné uskutečnění spojení podniků v rozporu
s čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4064/8912. Šlo o to, že tato společnost získala faktickou výlučnou
kontrolu nad společností Compagnie nationale du Rhône (CNR). Ačkoli společnost Electrabel
nabyla dne 23. prosince 2003 cenné papíry, díky nimž její podíl na základním kapitálu CNR vzrostl
na 49,95 % a její podíl na hlasovacích právech v uvedené společnosti vzrostl na 47,92 %, požádala
Komisi o její stanovisko k nabytí takové kontroly až 9. srpna 2007. Jelikož Komise uvedla, že
k nabytí této kontroly skutečně došlo, provedla společnost Electrabel formální oznámení o spojení
podniků. V prvním rozhodnutí ze dne 29. dubna 2008 sice Komise proti tomuto spojení podniků nic
nenamítala a prohlásila je za slučitelné se společným trhem, nicméně otázku přesného data nabytí
faktické výlučné kontroly nad CNR společností Electrabel v něm ponechala otevřenou. Jelikož
však dospěla k názoru, že datem, které je třeba v tomto ohledu použít, musí být 23. prosinec 2003,
přijala následně napadené rozhodnutí.
Tribunál, který měl posoudit platnost analýzy Komise o tom, zda došlo ke spojení podniků,
připomněl, že posouzení Komise týkající se okolností, za nichž se uskutečnilo spojení podniků,
podléhá plnému přezkumu unijním soudem. Tribunál v tomto ohledu připomněl, že v souladu
s bodem 14 sdělení o pojmu spojování13 může mít výlučnou kontrolu nad určitým podnikem
i menšinový akcionář, je-li velmi pravděpodobné, že dosáhne většiny na valné hromadě akcionářů

12

Nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 395, s. 1; Zvl.
vyd. 08/01, s. 31).

13

Sdělení Komise o pojmu spojování podle nařízení č. 4064/89 (Úř. věst. 1998, C 66, s. 5).
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uvedeného podniku z důvodu značného rozptýlení akcií. Zda výlučná kontrola existuje či
nikoli, je třeba určit v konkrétních případech na základě důkazů vyplývajících z účasti akcionářů
v předchozích letech. Pokud na základě počtu akcionářů, kteří se valné hromady zúčastnili,
má menšinový akcionář stálou většinu hlasů na této valné hromadě, má se za to, že tento
menšinový akcionář vykovává výlučnou kontrolu. Podle Tribunálu tomu tak v posuzované věci
bylo, neboť žalobkyně nebyla schopna zpochybnit závěr Komise, že dne 23. prosince 2003 bylo
velmi pravděpodobné, že dosáhne většiny na valné hromadě akcionářů, i když neměla většinu
hlasovacích práv.
Tribunál dále určil, že uplatněním pětileté promlčecí lhůty se Komise nedopustila pochybení,
neboť protiprávní jednání vytýkané žalobkyni, tj. předčasné uskutečnění spojení podniků, bylo
protiprávním jednáním, jež mohlo vyvolat podstatné změny v podmínkách hospodářské soutěže
a nemohlo být kvalifikováno jako čistě formální či procesní ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení
(EHS) č. 2988/7414.
Pokud jde konečně o stanovení výše pokuty, Tribunál zaprvé poukázal na skutečnost, že Komisi
nelze vytýkat, že se při stanovování pokuty v posuzované věci neřídila zásadami a metodami
upřesněnými v pokynech o metodě stanovování pokut uložených v případě porušení článků
[101 SFEU] a [102 SFEU]. Její analýza měla být provedena v rámci vymezeném článkem 14 odst. 3
nařízení č. 4064/89, který stanoví, že se při stanovení výše pokuty přihlédne k povaze a závažnosti
porušení.

Státní podpory
1.

Přípustnost

V rozsudku ze dne 20. září 2012, Francie v. Komise (T-154/10, dosud nezveřejněný, v současnosti
probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), Tribunál určil, že zruší-li členský stát opatření,
jež bylo rozhodnutím Komise kvalifikováno jako existující podpora, několik měsíců před přijetím
posledně uvedeného rozhodnutí, neznamená to, že by žaloba podaná proti uvedenému
rozhodnutí byla nepřípustná. Tribunál měl rozhodnout na základě žaloby namířené proti
rozhodnutí Komise, jímž byla podpora, kterou Francouzská republika údajně poskytla společnosti
La Poste ve formě neomezené implicitní záruky vyplývající z jejího postavení veřejné instituce,
prohlášena za neslučitelnou s vnitřním trhem.
Tribunál zdůraznil, že rozhodnutí, ve kterém Komise dospěla k závěru, že se jedná o státní podporu
ve prospěch určitého podniku ve formě neomezené záruky, a prohlásila ji za neslučitelnou
s vnitřním trhem, má nutně vyvolávat právně závazné účinky, a představuje tedy napadnutelný
akt podle článku 263 SFEU. I když je pravda, že se v posuzované věci francouzská vláda z důvodů
jí vlastních a bez jakéhokoli nátlaku ze strany Komise rozhodla zrušit opatření kvalifikované
v rozhodnutí Komise jako existující podpora několik měsíců před přijetím tohoto rozhodnutí,
nic to nemění na tom, že Francouzská republika byla z hlediska práva nucena splnit povinnosti
vyplývající z napadeného rozhodnutí. Skutečnost, že při plnění povinností vyplývajících z tohoto
rozhodnutí mohla existovat shoda mezi zájmy Komise a zájmy tohoto členského státu, nemůže
podle Tribunálu posledně uvedenému zabránit v tom, aby podal žalobu na neplatnost proti
témuž rozhodnutí. Kdyby se připustila existence takové překážky, postihovalo by to členské státy

14

Nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 ze dne 26. listopadu 1974 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva
v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 319, s. 1; Zvl. vyd.
07/01, s. 61).
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podle toho, zda mohly mít vlastní zájem na splnění rozhodnutí Komise, a mělo by to neobyčejně
subjektivní povahu.
Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 28. března 2012, Ryanair v. Komise (T-123/09, dosud
nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), žalobkyně žádala
Tribunál, aby zrušil dvě rozhodnutí Komise týkající se úvěru ve výši 300 milionů eur poskytnutého
v roce 2008 italským státem letecké společnosti Alitalia – Compagnia Aera Italiana SpA. Zatímco
první z těchto rozhodnutí, kterým bylo toto opatření prohlášeno za neslučitelné se společným
trhem a bylo nařízeno navrácení podpory od společnosti Alitalia, bylo vydáno na závěr formálního
vyšetřovacího řízení, druhé z těchto rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto kvalifikovat prodej
aktiv uvedené společnosti jako podporu, a to za předpokladu plného dodržení jistých závazků
převzatých italskými orgány, bylo vydáno na základě čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 659/199915 bez
zahájení formálního vyšetřovacího řízení.
Pokud jde o toto druhé rozhodnutí, Tribunál připomněl, že legalita rozhodnutí nevznášet námitky
závisí na otázce, zda existují pochybnosti o slučitelnosti podpory se společným trhem, a zdůraznil,
že jelikož takové pochybnosti musí vést k zahájení formálního vyšetřovacího řízení, jehož účastníky
mohou být zúčastněné strany uvedené v čl. 1 písm. h) nařízení č. 659/1999, je třeba mít za to, že
každá zúčastněná strana ve smyslu posledně uvedeného ustanovení je takovým rozhodnutím
bezprostředně a osobně dotčena. Nositelé procesních záruk stanovených v čl. [108] odst. 2 [SFEU]
a čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/1999 se totiž mohou domoci dodržení těchto záruk pouze tehdy, mají-li
možnost zpochybnit rozhodnutí nevznášet námitky před soudem Unie. Podle tohoto ustanovení
se tedy zúčastněnou stranou rozumí zejména kterákoli osoba, podnik nebo sdružení podniků,
jejichž zájmy by mohly být ovlivněny poskytnutím podpory, především tedy konkurenční podniky
příjemce této podpory.
Tribunál vyvodil důsledky z rozsudku Soudního dvora ze dne 24. května 2011, Komise v. Kronoply
a Kronotex (C-83/09 P, dosud nezveřejněný), a upřesnil, že v případě, kdy žalobce navrhuje zrušení
rozhodnutí nevznášet námitky, napadá tím především skutečnost, že Komise přijala k předmětné
podpoře rozhodnutí, aniž zahájila formální vyšetřovací řízení, a tím porušila jeho procesní práva.
Žalobce se může k tomu, aby jeho žalobě na neplatnost bylo vyhověno, dovolávat jakéhokoli
důvodu, kterým by bylo možno prokázat, že posouzení informací a skutečností, které měla Komise
k dispozici, v předběžné fázi přezkumu oznámeného opatření muselo vyvolat pochybnosti
o slučitelnosti tohoto opatření se společným trhem.
V případě rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem, je
ale řešení odlišné. Rozhodnutí přijaté na závěr řízení podle čl. [108] odst. 2 [SFEU] se totiž osobně
dotýká podniků, které podaly stížnosti vedoucí k zahájení tohoto řízení a jejichž připomínky byly
v řízení vyslechnuty a byly určující pro průběh řízení, pouze tehdy, když jejich postavení na trhu
bylo podstatně dotčeno opatřením podpory, které bylo předmětem uvedeného rozhodnutí, nebo
když se jim podaří prokázat, že jsou osobně dotčeny, jiným způsobem, a sice odkazem na zvláštní
okolnosti, které je individualizují obdobným způsobem jako osobu, jíž bylo uvedené rozhodnutí
určeno. Tribunál sice uznal, že žalobkyně v posuzované věci hrála aktivní roli v řízení, vyslovil však
závěr, že takto osobně dotčena nebyla.

15

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88 ES]
(Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).
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Pojem „státní podpora“
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Ve výše uvedeném rozsudku Francie v. Komise Tribunál upřesnil, že podpora poskytnutá formou
neomezené státní záruky bez protiplnění může obecně zvýhodňovat osobu, které byla záruka
udělena, v tom smyslu, že má za následek zlepšení finančního postavení příjemce snížením
nákladů, které obvykle zatěžují jeho rozpočet. Tribunál v tomto ohledu zdůraznil, že pojem
„podpora“ je obecnější než pojem „dotace“ vzhledem k tomu, že zahrnuje nejen taková pozitivní
plnění, jako jsou samotné dotace, ale také zásahy státu různými způsoby snižující náklady, které
obvykle zatěžují rozpočet podniku, a které proto mají tutéž povahu a tytéž účinky jako dotace, aniž
jimi v přesném slova smyslu jsou. Neomezená státní záruka svému příjemci mimo jiné umožňuje
získat výhodnější úvěrové podmínky, než které by získal pouze na základě svých výsledků, a také
tudíž umožňuje snížit tlak na jeho rozpočet. Tribunál měl v tomto ohledu za to, že k prokázání
toho, že určitá veřejná instituce získala výhodnější úvěrové podmínky, a v důsledku toho finanční
výhodu, může Komise odkázat na stanoviska ratingových agentur a konkrétně na nejvýznamnější
z nich. Jelikož je zjištěno, že trh přihlíží k ratingu významných ratingových agentur při rozhodování
o poskytnutí úvěru danému podniku, rating od těchto agentur, který je vyšší, než by byl při
neexistenci záruky, může přinést veřejné instituci výhodu.
V rozsudku ze dne 21. března 2012, Irsko a další v. Komise (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV,
T-62/06 RENV a T-69/06 RENV, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním
opravném prostředku), Tribunál objasnil vztah mezi pravidly státních podpor a pravidly
vyplývajícími z harmonizační směrnice týkající se osvobození od spotřební daně. Tribunál v tomto
ohledu poukázal na skutečnost, že pravidla v oblasti harmonizace vnitrostátních daňových
právních předpisů, zejména předpisů o spotřebních daních, a pravidla státních podpor sledují
týž cíl, a sice podporování řádného fungování vnitřního trhu především bojem proti narušování
hospodářské soutěže. Při soudržném provádění těchto jednotlivých pravidel je třeba vzhledem
k jejich společnému cíli dospět k závěru, že pojem „narušení hospodářské soutěže“ má stejný
rozsah i význam v oblasti harmonizace vnitrostátních daňových právních předpisů i v oblasti
státních podpor. Pravidla v oblasti harmonizace vnitrostátních daňových právních předpisů,
zejména předpisů o spotřebních daních, stanovená v článku [113 SFEU] a ve směrnici 92/81/EHS16,
navíc výslovně přiznávají unijním orgánům, konkrétně Komisi, která navrhuje, a Radě, která
rozhoduje, pravomoc posoudit, zda případně došlo k narušení hospodářské soutěže, a to aby
určitému členskému státu povolily či nepovolily uplatňovat nebo pokračovat v uplatňování
určitého osvobození od harmonizované spotřební daně podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81, anebo
zda případně došlo k nekalé soutěži či k narušení fungování vnitřního trhu, jež by odůvodňovaly
přezkum povolení již vydaného na základě posledně uvedeného článku postupem podle čl. 8
odst. 5 směrnice 92/81.
Tribunál však zdůraznil, že aby mohla být zvýhodnění kvalifikována jako podpory ve smyslu čl. [107]
odst. 1 [SFEU], musejí být především přičitatelná nezávislému a jednostrannému rozhodnutí
dotyčného členského státu. Tak tomu však nebylo v případě osvobození od spotřební daně, která
musela být přičtena Unii, neboť se zakládala na rozhodnutích Rady o povolení daných osvobození
od daně vydaných na návrh Komise v souladu se směrnicí 92/81. Z toho vyplynulo, že dokud
rozhodnutí Rady o povolení daných osvobození byla platná a nebyla změněna Radou ani zrušena
unijním soudem, nemohla Komise kvalifikovat uvedená osvobození od daně jako státní podpory.

16

Směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů
(Úř. věst. L 316, s. 12).

134

Výroční zpráva 2012

Činnost

Tribunál

Dále vzhledem k tomu, že jsou procesní povinnosti stanovené v článku [108 SFEU] vázány na
kvalifikaci daných opatření jako státní podpory ve smyslu čl. [107] odst. 1 [SFEU], nemohla Komise
důvodně vytýkat dotyčným členským státům, že jí neoznámily sporná osvobození od daně, která
na základě rozhodnutí Rady o povolení daných osvobození poskytly. Tribunál dospěl k závěru, že
napadené rozhodnutí porušuje zásadu právní jistoty i zásadu presumpce legality aktů unijního
práva.
Věc, v níž byl vydán rozsudek ze dne 27. září 2012, Francie v. Komise (T-139/09, dosud nezveřejněný),
nastolovala mimo jiné otázku, zda lze opatření na podporu trhu s ovocem a zeleninou ve Francii
kvalifikovat jako státní podpory vzhledem k tomu, že byla zčásti financována z dobrovolných
příspěvků profesních subjektů z tohoto odvětví. Tribunál v tomto ohledu poukázal na to, že
kritériem relevantním pro posouzení existence veřejných prostředků, nezávisle na jejich zdroji, je
stupeň, v němž veřejný orgán zasahuje do vymezení daných opatření a způsobů jejich financování.
Pouhá okolnost, že příspěvky dotyčných hospodářských subjektů určené k částečnému financování
daných opatření mají jen fakultativní a nepovinnou povahu, nepostačuje ke zpochybnění této
zásady. Stupeň zasahování veřejného orgánu do těchto příspěvků může být totiž významný
i tehdy, nemají-li tyto příspěvky povinnou povahu. Co se týče posouzení úlohy veřejného orgánu
při definování opatření financovaných veřejnou institucí a z dobrovolných příspěvků organizací
producentů, musí jej Tribunál provést celkově a není možno rozlišovat podle způsobu jejich
financování, jelikož veřejné a soukromé příspěvky byly coby zastupitelné prostředky sloučeny
v provozním fondu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci přísluší vymezení sporných opatření
a způsobů jejich financování veřejné průmyslové a obchodní instituci vykonávající činnost pod
dohledem státu, s tím, že příjemcům uvedených opatření je přiznána pouze možnost rozhodnout,
zda se budou či nebudou podílet na takto vymezeném systému, a to tím způsobem, že přijmou
nebo odmítnou odvádět oborové příspěvky stanovené touto institucí, dospěl Tribunál k závěru, že
uvedená opatření zakládají státní podpory ve smyslu čl. [107] odst. 1 [SFEU].
Konečně v rozsudku ze dne 7. března 2012, British Aggregates v. Komise (T-210/02 RENV, dosud
nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), měl Tribunál
zkoumat kritéria, jimiž se musí řídit posuzování selektivity státního opatření. Tribunál v tomto
ohledu připomněl, že při zjišťování selektivní povahy určitého opatření je třeba zkoumat, zda
toto opatření může v rámci daného právního režimu zvýhodnit určité podniky nebo určitá
odvětví výroby ve smyslu čl. [107] odst. 1 [SFEU] vůči ostatním podnikům, které se nacházejí
s ohledem na cíl sledovaný uvedeným opatřením ve srovnatelné skutkové a právní situaci.
Tribunál však poznamenal, že tuto podmínku nesplňuje opatření, které sice svého beneficianta
zvýhodňuje, je však odůvodněno obecnou povahou nebo strukturou daňového systému, do
něhož patří. Za účelem tohoto posouzení je nutno rozlišit mezi cíli určitého daňového systému,
které tomuto systému nejsou vlastní, a mechanismy vlastními samotnému daňovému systému,
které jsou nezbytné k uskutečnění takových cílů, jelikož jakožto základní nebo řídící zásady
dotčeného daňového systému mohou tyto cíle a mechanismy podpořit takové odůvodnění, což
přísluší prokázat členskému státu. Kromě toho za účelem posouzení selektivní povahy výhody,
kterou přiznává dané opatření, má určení referenčního rámce zvláštní důležitost v případech
daňových opatření, jelikož samotná existence zvýhodnění může být prokázána pouze ve srovnání
s takzvaným „obvyklým“ zdaněním. Kvalifikace daňového opatření jako „selektivního“ tak
předpokládá zaprvé nejprve identifikovat a přezkoumat obecný nebo „obvyklý“ daňový režim,
který se v daném členském státě používá. Právě ve srovnání s tímto obecným nebo „obvyklým“
daňovým režimem se musí zadruhé posoudit a prokázat případná selektivní povaha výhody,
kterou předmětné daňové opatření zakládá, tak, že se prokáže, že se toto opatření odchyluje od
obecného režimu v rozsahu, v němž zavádí rozlišování mezi hospodářskými subjekty, které se
nacházejí, s ohledem na cíl daňové soustavy dotyčného členského státu, ve srovnatelné skutkové
a právní situaci.
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V dané věci Tribunál dospěl k názoru, že otázka, zda předmětná právní úprava zavádějící
environmentální daň z kameniva ve Spojeném království upravovala příznivější zacházení
s určitými podniky nebo určitými odvětvími výroby vůči ostatním podnikům či odvětvím výroby,
které se nacházejí ve srovnatelné skutkové a právní situaci, měla být zkoumána s ohledem na
environmentální cíl uvedené právní úpravy. Tribunál v tomto rámci konstatoval, že tato právní
úprava vede k daňovému rozlišování mezi materiály osvobozenými od daně a nahraditelným
kamenivem pocházejícím z materiálů podléhajících dani. Toto rozlišování nemohlo být podle
Tribunálu odůvodněno povahou a obecnou systematikou daného systému zdanění, neboť se
zřetelně odklání od logiky obvyklého zdanění, na níž se zakládala sporná daň, a dále mohlo ohrozit
environmentální cíl této daně.

b)

Služby obecného hospodářského zájmu

V rozsudku ze dne 7. listopadu 2012, CBI v. Komise (T-137/10, dosud nezveřejněný), se Tribunál
podrobně zabýval podmínkami, za nichž lze opatření určená k vyrovnání povinností zajišťovaných
v rámci veřejných služeb kvalifikovat jako státní podpory. Na počátku této věci stály dotace
poskytnuté belgickými orgány pěti všeobecným veřejným nemocnicím v regionu Brusel – hlavní
město (Belgie). Na základě stížnosti na údajné státní podpory, kterou podala žalobkyně spolu
s dalším sdružením, se Komise po předběžné fázi přezkumu zakotvené v čl. [108] odst. 3 [SFEU]
rozhodla ve vztahu k předmětným opatřením nevznášet námitky. Toto rozhodnutí bylo založeno
na rozsudku Soudního dvora ze dne 24. července 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium
Magdeburg17, podle kterého vyrovnání poskytnuté jako protihodnota za plnění provedená při
výkonu povinnosti v rámci veřejných služeb nepředstavuje státní podporu, jestliže splňuje jistá
kritéria. Žalobkyně, sdružení devíti soukromých nemocnic založené podle belgického práva,
tvrdila, že vzhledem k těmto kritériím měla Komise vyjádřit vážné pochybnosti o slučitelnosti
posuzovaných podpor s vnitřním trhem, a podala proti tomuto rozhodnutí žalobu na neplatnost.
Tribunál nejprve poukázal na skutečnost, že zejména v případě veřejných nemocničních služeb je
třeba při uplatnění čl. [106] odst. 2 [SFEU] vzít v úvahu rovněž neexistenci jejich obchodní dimenze
s tím, že jejich zařazení mezi služby obecného veřejného zájmu je vysvětlováno spíše jejich vlivem
na soutěžní a obchodní odvětví než údajnou obchodní dimenzí. Při uplatnění tohoto ustanovení je
tedy třeba brát v úvahu uznání odpovědnosti členských států, pokud jde o definici jejich zdravotní
politiky, a také organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. V souladu s těmito úvahami
členské státy organizují svůj vnitrostátní systém zdravotnictví v závislosti na zásadách, které si
zvolí. Pokud však členským státem zvolená organizace poskytování zdravotnických služeb ukládá
soukromým subjektům povinnosti v rámci veřejných služeb, je tuto skutečnost při posouzení
opatření podpory přijatých v tomto odvětví třeba vzít v úvahu. Především jsou-li na veřejné
a soukromé subjekty, které jsou pověřeny zajišťováním stejných veřejných služeb, kladeny rozdílné
požadavky, musejí tyto rozdíly jasně vyplývat z příslušných pověření, zejména aby bylo umožněno
ověřit slučitelnost dotace se zásadou rovného zacházení.
Tribunál dále poukázal na to, že členské státy mají širokou posuzovací pravomoc při určení
definice toho, co považují za služby obecného hospodářského zájmu, a Komise tuto definici může
zpochybnit pouze v případě zjevného pochybení. Přezkum závěrů Komise o existenci úkolu v rámci
veřejných služeb, prováděný unijním soudem, se musí týkat dodržení určitých minimálních kritérií
spočívajících zejména v aktu veřejné moci, který pověřuje dotčené subjekty úkolem v rámci služeb
obecného hospodářského zájmu, jakož i v univerzální a závazné povaze tohoto úkolu. Tribunál
v tomto ohledu připomněl, že aby mohla být rozhodnutí subjektu považována za veřejné akty,

17

C-280/00, Recueil, s. I-7747.
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musejí být jeho orgány složeny z osob, které plní úkol veřejného zájmu, a veřejné orgány musejí
mít skutečnou pravomoc rozhodnutí ovlivňovat. Tento široký prostor pro uvážení se vztahuje také
na určování parametrů, na jejichž základě se vypočítává vyrovnání za plnění úkolu v rámci služeb
obecného hospodářského zájmu, avšak tyto parametry musejí být upřesněny takovým způsobem,
aby vyloučily jakékoli zneužití ze strany členského státu, pokud jde o pojem služeb obecného
hospodářského zájmu. Pokud v případě, že členský stát použije více vyrovnávacích opatření,
Komise opomene provést samostatné posouzení parametrů financování týkajících se některého
z těchto opatření, pak se dopouští neúplného přezkumu daného opatření podpory.

c)

Pojem „závažné obtíže“

Ve výše uvedeném rozsudku Ryanair v. Komise Tribunál připomněl, že pojem „závažné obtíže“, který
je rozhodující pro vznik povinnosti Komise zahájit formální vyšetřovací řízení týkající se státních
podpor, má objektivní povahu. I když Komise nemá žádnou diskreční pravomoc k rozhodnutí
zahájit uvedené řízení, zjistí-li existenci takovýchto obtíží, má nicméně při zjišťování a zkoumání
okolností věci s cílem určit, zda vyvolávají závažné obtíže, určitý prostor pro uvážení. Komise
může v souladu s účelem čl. [108] odst. 3 [SFEU] a se svou povinností řádné správy zahájit diskusi
s oznamujícím státem nebo třetími stranami k tomu, aby ještě v rámci předběžné fáze přezkumu
překonala obtíže, s nimiž se případně setkala. Tato možnost předpokládá, že Komise může změnit
své stanovisko podle výsledku zahájeného jednání, aniž musí být tato změna a priori vykládána jako
důkaz existence závažných obtíží. Nedostatečná nebo neúplná povaha přezkumu provedeného
Komisí během předběžné fáze přezkumu mimoto nasvědčuje existenci závažných obtíží.

d)

Kritérium soukromého investora v tržním hospodářství

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 11. září 2012, Corsica Ferries France v. Komise (T-565/08,
dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), byla Tribunálu
podána žaloba namířená proti rozhodnutí, kterým Komise prohlásila restrukturalizační opatření
společnosti Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) zavedená Francouzskou
republikou v roce 2002 za slučitelná se společným trhem a odmítla kvalifikovat opatření podle
plánu privatizace tohoto podniku v roce 2006 jako podpory. Žalobkyně zpochybnila zejména to, že
Komise uplatnila na privatizaci této společnosti za zápornou prodejní cenu ve výši 158 milionů eur
test soukromého investora v tržním hospodářství. Žalobkyně mimo jiné tvrdila, že Komise nemohla
do výpočtu hypotetických nákladů likvidace společnosti SNCM zahrnout dodatečné odstupné
jdoucí nad rámec zákonných a smluvních povinností, neboť takovýto přístup by neodpovídal
chování soukromého investora majícího na zřeteli perspektivu dlouhodobé návratnosti.
Tribunál v tomto ohledu poukázal na to, že v tržním hospodářství nemůže obezřetný soukromý
investor ignorovat ani svou odpovědnost ke všem na podniku zainteresovaným stranám ani vývoj
sociálního, ekonomického a environmentálního kontextu, v němž se rozvíjí. Z tohoto důvodu
v zásadě může proplácení dodatečného odstupného soukromým investorem představovat
legitimní a vhodnou praxi s cílem podpořit klidný sociální dialog a zachovat dobrou pověst
značky společnosti nebo skupiny společností. Nicméně neodpovídají-li náklady jdoucí nad rámec
zákonných a smluvních povinností, byť posuzovány v dlouhodobém horizontu, žádné ekonomické
logice, musí být považovány za státní podporu ve smyslu čl. [107] odst. 1 [SFEU]. V této souvislosti
nemůže ochrana dobré pověsti členského státu jakožto globálního investora v tržním hospodářství
bez výjimečných okolností a obzvláště přesvědčivého odůvodnění představovat dostatečný důvod
pro prokázání ekonomické logiky převzetí dodatečných nákladů, jako je dodatečné odstupné,
nahlížené v dlouhodobém horizontu.
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Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 2. března 2012, Nizozemsko a ING Groep v. Komise (T-29/10
a T-33/10, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku),
a v níž bylo napadeno rozhodnutí Komise týkající se slučitelnosti podpor poskytnutých
Nizozemským královstvím v letech 2008 a 2009 společnosti ING Groep NV v kontextu finanční
krize, jež vypukla na podzim roku 2008, se společným trhem, šlo o problematiku, kde ústředním
motivem bylo taktéž kritérium soukromého investora. Žalobci Komisi vytýkali, že změnu podmínek
zpětného splacení kapitálového vkladu vzniklého úpisem 1 miliardy cenných papírů společnosti
ING Groep Nizozemským královstvím považovala za dodatečnou podporu ve výši 2 miliard eur.
Tribunál dospěl k názoru, že Komise nemohla pouze konstatovat, že změna uvedených podmínek
zpětného splacení představuje ipso facto státní podporu, když předtím nezkoumala, zda tato
změna podniku ING Groep poskytla výhodu, kterou by soukromý investor nacházející se ve stejné
situaci jako nizozemský stát neodsouhlasil. Pouze na základě takovéto analýzy, která konkrétně
předpokládá, že budou porovnány původní a pozměněné podmínky zpětného splacení, je Komise
schopna dospět k závěru, zda byla poskytnuta dodatečná výhoda ve smyslu čl. [107] odst. 1 [SFEU],
či nikoli. Tribunál měl za to, že v dané věci z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by Komise
takovou analýzu provedla. Jelikož Komise pouze konstatovala, že změna podmínek zpětného
splacení pro nizozemský stát představuje ušlý příjem, neposoudila tedy, v čem výnosnost mezi
15 a 22 % pro nizozemský stát po změně podmínek zpětného splacení neodpovídá tomu, co by
mohl rozumně očekávat soukromý investor v podobné situaci. Tribunál napadené rozhodnutí
zrušil s poukazem na to, že Komise vyložila pojem podpory nesprávně, jelikož neposoudila, zda
se nizozemský stát, když přijal změnu podmínek zpětného splacení, choval tak, jak by se choval
soukromý investor, zejména z důvodu, že nizozemskému státu mohly být finanční prostředky
splaceny předčasně a že měl při tom větší jistotu, že dostane uspokojivou odměnu s ohledem na
tržní podmínky.
Ve věci Land Burgenland a Rakousko v. Komise (rozsudek ze dne 28. února 2012, T-268/08 a T-281/08,
dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku) se měl Tribunál
vyjádřit k uplatnění kritéria soukromého investora v rámci privatizace banky prostřednictvím
nabídkového řízení. Jednalo se o rozhodnutí spolkové země Burgenland (Rakousko), kterým byly
za nabyvatele rakouské banky Hypo Bank Burgenland AG v tomto rámci vybrány dvě rakouské
společnosti, ačkoli byla kupní cena nabízená těmito společnostmi výrazně nižší než cena nabízená
jedním rakousko-ukrajinským sdružením. Komise na základě stížnosti uvedeného sdružení
kvalifikovala rozdíl mezi oběma konečnými cenovými nabídkami podanými v rámci nabídkového
řízení jako podporu neslučitelnou se společným trhem, neboť měla za to, že se rakouský orgán
nechoval jako tržně jednající prodávající.
Na základě žalob podaných proti tomuto rozhodnutí jak spolkovou zemí Burgenland, tak
i Rakouskou republikou Tribunál potvrdil, že vhodným kritériem k určení, zda prodej majetku
veřejným subjektem soukromé osobě představuje státní podporu, je kritérium soukromého
subjektu v tržním hospodářství, jehož konkrétní použití v zásadě předpokládá komplexní
hospodářské posouzení. Tribunál nicméně připustil, že prodejce jednající podle zásad tržního
hospodářství může přijmout nižší nabídku, pokud je jasné, že prodej tomu, kdo předložil nejvyšší
nabídku, není proveditelný, načež v dané věci dospěl k názoru, že Komise mohla učinit závěr, že ani
nejistý výsledek ani pravděpodobně delší doba trvání řízení před úřadem pro dozor nad finančním
trhem nemohly v případě prodeje banky uvedenému sdružení odůvodňovat jeho vyloučení.
Tribunál v tomto ohledu uvedl, že k tomu by bylo třeba, aby spolková země Burgenland předložila
konkrétní důkazy toho, že by délka řízení před úřadem pro dozor nad finančním trhem v případě
prodeje banky uvedenému sdružení značně ohrozila vyhlídky na privatizaci.

138

Výroční zpráva 2012

Činnost

3.

Procesní pravidla

a)

Kumulativní účinek určité podpory s dřívějšími podporami
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Rozsudek ze dne 14. února 2012, Electrolux a Whirlpool Europe v. Komise (T-115/09 a T-116/09, dosud
nezveřejněný), byl vydán na základě dvou žalob na neplatnost namířených proti rozhodnutí
Komise, kterým byla podpora na restrukturalizaci ve výši 31 milionů eur poskytnutá Francouzskou
republikou společnosti Fagor France SA (FagorBrandt), která je konkurentem žalobkyň,
prohlášena – za jistých podmínek – za slučitelnou se společným trhem. Napadené rozhodnutí
navazovalo na předchozí rozhodnutí, kterým byla daňová podpora poskytnutá Italskou republikou
dceřiné společnosti této společnosti prohlášena za neslučitelnou se společným trhem a kterým
bylo nařízeno navrácení uvedené podpory. Žalobkyně mimo jiné tvrdily, že Komise neposoudila
kumulovaný účinek dané podpory s neslučitelnou italskou podporou.
Tribunál upřesnil, že z rozsudku Soudního dvora ze dne 15. května 1997, TWD v. Komise18,
a z odstavce 23 pokynů Společenství pro státní podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků
v obtížích19 vyplývá, že Komise při posuzování slučitelnosti podpory na restrukturalizaci se
společným trhem musí v zásadě posoudit kumulativní účinek této podpory s případnými dřívějšími
podporami, které dosud nebyly vráceny. Takové posouzení je odůvodněno tím, že výhody plynoucí
z poskytnutí dřívějších neslučitelných podpor, které nebyly dosud vráceny, nadále vyvolávají účinky
na hospodářskou soutěž. Avšak v případě, že Komise podmíní poskytnutí zamýšlené podpory
tím, že bude nejprve navrácena jedna nebo několik dřívějších podpor, není povinna posuzovat
kumulativní účinek těchto podpor na hospodářskou soutěž. Takové podmínění v tomto případě
umožňuje zabránit kumulaci výhody poskytnuté zamýšlenou podporou a výhody poskytnuté
dřívějšími podporami, jelikož negativní účinky na hospodářskou soutěž vyplývající z poskytnutí
dřívějších podpor byly odstraněny navrácením jejich částky i s úroky. Pokud naproti tomu Komise
nepodmíní poskytnutí dané podpory navrácením neslučitelné podpory, musí nutně posoudit
kumulativní účinek těchto dvou podpor.

b)

Užitečný účinek správního řízení

Ve výše uvedeném rozsudku ze dne 27. září 2012, Francie v. Komise, měl Tribunál příležitost
připomenout, že členský stát, který poskytl nebo hodlá poskytnout podporu na základě odchylky
od pravidel Smlouvy, má povinnost spolupracovat s Komisí v rámci řízení, jehož je účastníkem.
Členský stát je povinen poskytnout veškeré informace, které tomuto orgánu umožní ověřit, zda
jsou podmínky pro výjimku splněny. Legalita rozhodnutí v oblasti státních podpor musí být
posuzována na základě informací, které mohla mít Komise k dispozici v okamžiku, kdy uvedené
rozhodnutí přijala. Jelikož se pojem „státní podpora“ vztahuje k objektivní situaci, kterou je třeba
posuzovat v okamžiku přijímání rozhodnutí Komise, je třeba pro provedení výše zmíněného
soudního přezkumu vzít v úvahu posouzení provedená k tomuto datu. Z toho vyplývá, že v případě
neexistence opačných informací od zúčastněných stran se Komise může opřít o skutečnosti, i když
chybné, které má k dispozici v okamžiku přijímání konečného rozhodnutí, pokud členskému státu
nařídila, aby jí k daným skutkovým okolnostem poskytl nezbytné informace.
Tribunál dále v této souvislosti uvedl, že z čl. 13 odst. 1 nařízení č. 659/1999 rovněž vyplývá, že
Komise po ukončení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se protiprávní podpory přijme
rozhodnutí na základě dostupných informací, zejména pak informací poskytnutých členským
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19

Úř. věst. 2004, C 244, s. 2.

Výroční zpráva 2012

139

Tribunál

Činnost

státem v odpovědi na žádosti Komise o informace. V dané věci proto žalující stát nemohl vzhledem
k zásadě užitečného účinku správního řízení zpochybnit poprvé až ve stádiu soudního řízení obsah
skutkových připomínek formulovaných zúčastněnou třetí stranou ve správním řízení, které mu byly
zaslány.

c)

Důkaz o existenci výhody, jež zakládá podporu

Ve výše uvedeném rozsudku ze dne 20. září 2012, Francie v. Komise, Tribunál také zdůraznil, že se
Komise nemůže domnívat, že podnik získal výhodu, jež zakládá státní podporu, na základě toho,
že se opře pouze o negativní předpoklad vycházející z neexistence informací umožňujících dospět
k opačnému závěru. Komise má přinejmenším povinnost ujistit se o tom, že informace, které má
k dispozici, byť mohou být útržkovité a neúplné, představují dostačující základ pro závěr, že podnik
získal výhodu, jež zakládá státní podporu. Pokud jde konkrétně o důkaz o existenci implicitní
státní záruky, lze jej dovodit ze souboru shodujících se poznatků, jež mají určitou spolehlivost
a soudržnost a vycházejí zejména z výkladu relevantních ustanovení vnitrostátního práva,
a zejména jej lze dovodit z právních účinků, které vyplývají z právní formy přijímajícího podniku. Za
účelem prokázání, že stát poskytl implicitní finanční záruku, která již z podstaty věci není výslovně
stanovena vnitrostátním zákonem, lze oznámení a výkladové oběžníky považovat za relevantní.

Duševní vlastnictví
Spory v oblasti duševního vlastnictví, kde Tribunál vykázal 210 vyřízených věcí a 238 zahájených
věcí, představovaly co do počtu věcí významný zdroj činnosti Tribunálu a v následujícím textu je
podán jen jejich stručný přehled.

1.

Ochranná známka Společenství

a)

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

V rozsudku ze dne 14. února 2012, Peeters Landbouwmachines v. OHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11,
dosud nezveřejněný), Tribunál určil, že neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1
písm. b) nařízení č. 207/09 o ochranné známce Společenství – jež je důvodem pro zamítnutí zápisu
přihlašované ochranné známky – musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem
relevantním faktorům konkrétního případu. Mezi tyto faktory patří zejména skutečnost, že si je
přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá přinejmenším v jednom
členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelné
s označením, jehož zápis je požadován; úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším
používání takového označení; úroveň ochrany, které požívají označení třetích osob a označení,
jehož zápis je požadován. V rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 207/2009 však lze rovněž zohlednit původ zpochybněného označení a jeho užívání
od jeho vytvoření, jakož i obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky tohoto označení jako
ochranné známky Společenství. Tribunál dále zdůraznil, že úmysl zabránit uvádění výrobku na trh
může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele. O takový
případ se jedná zejména tehdy, když se následně ukáže, že přihlašovatel jako ochrannou známku
Společenství nechal zapsat označení, aniž měl v úmyslu jej užívat, a to výhradně za tím účelem, aby
zabránil třetím osobám vstoupit na trh.
Tribunál dále poukázal na to, že okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom,
že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo
podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož
zápis je požadován, nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry
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přihlašovatele. Nelze tak vyloučit, že když několik výrobců na trhu užívá totožná nebo podobná
označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován,
sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl. Tak tomu může být zejména
v případě, kdy přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky k zápisu ví o tom, že třetí podnik užívá
přihlašovanou ochrannou známku, když u svých zákazníků vytváří dojem, že oficiálně distribuuje
výrobky prodávané pod touto ochrannou známkou, i když k tomu nezískal oprávnění. Dobrou víru
přihlašovatele ochranné známky tedy nelze zpochybnit pouze z důvodu, že je tentýž přihlašovatel
majitelem jiných ochranných známek a že nepožádal o zápis posledně uvedených ochranných
známek jako ochranných známek Společenství. Konečně pro účely posouzení neexistence dobré
víry přihlašovatele ochranné známky Tribunál vycházel z toho, že může být brán v úvahu stupeň
proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné
známky Společenství, jelikož právě takový stupeň proslulosti by mohl doložit zájem přihlašovatele
zajistit širší právní ochranu svému označení.

b)

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 7. února 2012, Dosenbach-Ochsner v. OHIM – Sisma
(Vyobrazení slonů v obdélníku) (T-424/10, dosud nezveřejněný), byla Tribunálu podána žaloba
namířená proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM), jímž byl zamítnut návrh na prohlášení neplatnosti podaný
majitelkou starší mezinárodní obrazové ochranné známky a starší národní obrazové ochranné
známky znázorňujících slona a starší národní slovní ochranné známky elefanten proti obrazové
ochranné známce Společenství znázorňující slony v obdélníku.
Na základě žalobního důvodu vycházejícího z fonetické podobnosti předmětných označení
Tribunál určil, že fonetické srovnání není relevantní při posuzování podobnosti obrazové
ochranné známky, která neobsahuje žádný slovní prvek, s jinou ochrannou známkou. Obrazová
ochranná známka, která neobsahuje žádný slovní prvek, totiž nemůže být jako taková vyslovena.
Její vzhledový nebo pojmový obsah může být nanejvýš popsán ústně. Takový popis však podle
Tribunálu zákonitě splývá buď se vzhledovým vnímáním, nebo pojmovým vnímáním dané
ochranné známky. Není tudíž důvodné samostatně zkoumat fonetické vnímání obrazové ochranné
známky, která neobsahuje žádné slovní prvky, a porovnat je s fonetickým vnímáním jiných
ochranných známek.
Dále ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 29. března 2012, You-Q v. OHIM – Apple Corps (BEATLE)
(T-369/10, nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), byl
Tribunál žádán o posouzení legality rozhodnutí vydaného v námitkovém řízení ohledně zápisu
obrazové ochranné známky Společenství BEATLE pro přemisťovací zařízení pro osoby se sníženou
pohyblivostí. Společnost Apple Corps Ltd založená hudební skupinou The Beatles uplatnila proti
přihlášce uvedené ochranné známky podané společností You-Q BV (dříve Handicare Holding BV)
námitky, přičemž se opírala o své různé starší ochranné známky Společenství a starší národní
ochranné známky, včetně slovní ochranné známky BEATLES a několika obrazových ochranných
známek tvořených slovy „beatles“ nebo „the beatles“. Odvolací senát měl za to, že z důvodu
podobnosti označení, velmi dobrého jména, kterého již dlouhou dobu požívají starší ochranné
známky, a překrývání relevantních veřejností je pravděpodobné, že užíváním přihlašované
ochranné známky bude společnost You-Q neprávem těžit z dobrého jména a z trvalé přitažlivosti
starších ochranných známek, a vyslovil závěr, že existuje vážné nebezpečí zásahu do práv
z ochranných známek.
Tribunál ve svém rozsudku tuto analýzu potvrdil. Tribunál nejprve poukázal na to, že na základě
předložených skutečností, zejména na základě prodejů desek hudební skupiny The Beatles, mohl
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odvolací senát dospět k závěru, že u zvukových záznamů, videozáznamů a filmů požívají starší
ochranné známky BEATLES a THE BEATLES velmi dobrého jména. Rovněž mohl učinit závěr, že
starší ochranné známky požívají dobrého jména u odvozených výrobků, jako jsou hračky a hry, byť
je jejich dobré jméno v této souvislosti méně významné. Podle Tribunálu měl odvolací senát rovněž
správně za to, že ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska jsou kolidující označení velmi
podobná. Odvolací senát také právem poukázal na to, že se cílové veřejnosti kolidujících označení
navzájem překrývají, neboť osoby se sníženou pohyblivostí jsou též součástí široké veřejnosti, která
je cílovou veřejností starších ochranných známek. Odvolací senát proto mohl z těchto skutečností
správně vyvodit, že i přes odlišnost dotyčných výrobků existuje mezi těmito označeními spojitost.
Z důvodu existence této spojitosti by tedy relevantní veřejnost mohla i bez nebezpečí záměny
přiřazovat hodnoty spojené se staršími ochrannými známkami výrobkům označeným přihlášenou
ochrannou známkou, což by žalobkyni umožnilo zavést tuto ochrannou známku na trh, aniž by se
vystavila významným rizikům a aniž by musela nést náklady související s uvedením nově vytvořené
ochranné známky na trh. Tribunál tak dospěl k závěru, že odvolací senát nepochybil, když měl za
to, že je pravděpodobné, že by žalobkyně užíváním sporné ochranné známky neprávem těžila
z dobrého jména a z trvalé přitažlivosti starších ochranných známek.

c)

Procesní otázky

V rozsudku ze dne 8. března 2012, Arrieta D. Gross v. OHIM – International Biocentric Foundation
a další (BIODANZA) (T-298/10, nezveřejněný), Tribunál řešil otázku, jak postupovat v případě
přihlášky ochranné známky Společenství, jestliže její přihlašovatel zemřel. Tribunál v tomto ohledu
uvedl, že z článku 5 nařízení (ES) č. 207/200920 vyplývá, že majiteli ochranných známek Společenství
jsou fyzické nebo právnické osoby. Ochranná známka Společenství proto nemůže být zapsána
jménem zemřelé osoby. V uvedeném nařízení dále není nikde upraveno, že by v důsledku smrti
přihlašovatele ochranné známky Společenství tato přihláška zanikla. Takový závěr by byl totiž
v rozporu s tím, že přihláška k zápisu je svou povahou předmětem vlastnictví. Z toho podle
Tribunálu vyplývá, že v případě smrti přihlašovatele ochranné známky Společenství tato přihláška
přechází na jinou osobu, která se určí podle ustanovení dědického práva příslušného členského
státu. V zájmu řádného průběhu řízení před OHIM je na novém přihlašovateli, aby dal přechod
přihlášky u tohoto orgánu zaregistrovat. Bez ohledu na to, kdy k této registraci dojde, je třeba
na nového přihlašovatele pohlížet tak, že toto postavení získal okamžikem smrti původního
přihlašovatele.
Dále v rozsudku ze dne 21. března 2012, Feng Shen Technology v. OHIM – Majtczak (FS) (T-227/09,
dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), Tribunál
upřesnil, že režim ochranné známky Společenství je sice založen na zásadě, podle níž je prvnímu
přihlašovateli přiznáno výlučné právo uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/9421 (nyní čl. 8
odst. 2 nařízení č. 207/2009), avšak tato zásada není absolutní. Tato zásada je relativizována zejména
v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, na základě něhož se ochranná známka Společenství
prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení
o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře, což
přísluší prokázat osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti.
V rozsudku ze dne 27. června 2012, Interkobo v. OHIM – XXXLutz Marken (my baby) (T-523/10, dosud
nezveřejněný), mimoto Tribunál určil, že pokud jsou informace a důkazy uplatňované na podporu

20

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

21

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd.
17/01, s. 146).
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námitek, uvedené v pravidle 19 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2868/9522, předloženy v jiném jazyce, než
je jazyk řízení, musí osoba, která podala námitky, ve fázi námitkového řízení ve lhůtě stanovené
pro předložení těchto informací a důkazů předložit jejich překlad, který musí odpovídat přesným
požadavkům, pokud jde o formu a obsah. Zaprvé tedy musí být překlad některé z informací nebo
některého z důkazů uvedených v pravidle 19 odst. 1 a 2 nařízení č. 2868/95 předložen ve formě
nikoli prostých poznámek v původním dokumentu, ale ve formě jedné nebo několika písemností
odlišných od původního dokumentu. V případě, že tento formální požadavek není dodržen,
výše uvedené informace a důkazy předložené osobou, která podala námitky, nelze v rámci
námitkového řízení vzít v úvahu. Cílem tohoto formálního požadavku je jednak to, aby druhý
účastník námitkového řízení, stejně jako oddělení OHIM, mohli snadno rozlišovat mezi původním
dokumentem a jeho překladem, a jednak to, aby tento překlad vykazoval dostatečný stupeň
jasnosti. Zadruhé z pravidla 98 odst. 1 nařízení č. 2868/95 vyplývá, že překlad předložený ve formě
odlišné písemnosti musí věrně reprodukovat obsah původního dokumentu. V případě pochybností
o jeho věrné reprodukci mohou oddělení OHIM od dotyčného vyžadovat, aby předložil ověření, že
překlad odpovídá původnímu znění.
Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 12. července 2012, Aiello v. OHIM – Cantoni ITC (100% Capri)
(T-279/09, dosud nezveřejněný), měl Tribunál příležitost upřesnit podmínky, jimiž se řídí doručování
vyjádření osoby, která podala námitky před odvolacím senátem přihlašovateli ochranné známky.
Tribunál v tomto ohledu zdůraznil, že na základě pravidla 67 odst. 1 nařízení č. 2868/95 platí, že
byl-li jmenován zástupce nebo je-li přihlašovatel uvedený na prvním místě ve společné přihlášce
považován za společného zástupce, doručují se sdělení tomuto jmenovanému nebo společnému
zástupci. OHIM tedy nemůže tvrdit, že vyjádření osoby, která podala námitky, bylo údajně
doručeno žalobci samotnému, aby tak odůvodnil jeho nedoručení zástupci žalobce.
Podle Tribunálu dále nelze z pravidla 77 nařízení č. 2868/95, podle něhož jakékoli doručení zástupci
má stejný účinek, jako by bylo provedeno vůči zastoupenému, vyvodit, že doručení zastoupenému
má stejný účinek jako doručení zástupci, neboť kdyby tomu tak bylo, pravidlo 67 uvedeného
nařízení by postrádalo smysl.
Konečně v rozsudku ze dne 21. září 2012, Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung
(WESTERN GOLD) (T-278/10, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním
opravném prostředku), měl Tribunál posoudit rozsah přezkumu, který provedl jeden z odvolacích
senátů OHIM na základě odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, přičemž připomněl,
že podle čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 po meritorním projednání odvolání o něm odvolací
senát rozhodne, a tak může „rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo“,
to znamená, že se v daném případě může sám vyjádřit k námitkám tím, že je zamítne, nebo je
prohlásí za opodstatněné, a tak potvrdí, či zruší napadené rozhodnutí. Jestliže tedy ve vyjádření
k odvolání před odvolacím senátem nebyla konkrétně uplatněna rozlišovací způsobilost zvýšená
v důsledku užívání, není touto okolností dotčena povinnost odvolacího senátu – rozhoduje-li sám
o námitkách – provést nový úplný průzkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska
skutkových otázek. Rozsah přezkumu rozhodnutí, které je předmětem odvolání, jejž musí odvolací
senát provést, totiž není v zásadě určen důvody uplatněnými účastníkem řízení, který podal
odvolání. Tím spíše rozsah přezkumu odvolacího senátu není omezen tím, že určité důvody na
obranu uplatněné před odvolacím senátem nebyly upřesněny.

22

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94
o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).
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Prokázání skutečného užívání

Ve výše uvedeném rozsudku BIODANZA Tribunál zaprvé určil, že při posuzování, zda je užívání
ochranné známky skutečné, je nutno zohlednit mimo jiné povahu výrobků nebo služeb, na které
se uvedená ochranná známka vztahuje, a způsoby užití, které jsou v daném hospodářském odvětví
považovány za odůvodněné. Požadavek, že skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na
základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních
důkazech, v tomto ohledu platí i pro ochranné známky označující služby. V tomto případě musejí
požadované důkazy odpovídat povaze služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Zadruhé
Tribunál poukázal na skutečnost, že ani článek 42 ani žádné jiné ustanovení nařízení č. 207/2009
výslovně neupravují, že by žádost o prokázání skutečného užívání starší ochranné známky měla
být odmítnuta v případě, kdy žadatel nejednal v dobré víře. Takové pravidlo nelze ani implicitně
vyvodit z předpisů platných v dané oblasti. Kdyby se měla existence dobré víry toho, kdo žádá
o prokázání skutečného užívání starší ochranné známky, stát podmínkou pro přípustnost uvedené
žádosti, bylo by tím řízení zbytečně zatíženo, a v konečném důsledku by to bylo v rozporu s ratio
legis příslušných ustanovení.
V rozsudku ze dne 12. července 2012, Rivella International v. OHIM – Baskaya di Baskaya Alim
(BASKAYA) (T-170/11, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném
prostředku), Tribunál určil – v souvislosti s určením území, na němž musí být prokázáno skutečné
užívání starší ochranné známky – že otázky související s důkazem předloženým na podporu
odůvodnění námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství a otázky související
s územním aspektem užívání ochranných známek jsou upraveny relevantními ustanoveními
nařízení č. 207/2009, přičemž není nezbytné odkazovat na jakékoli ustanovení vnitrostátního
práva členských států. Skutečnost, že starší národní nebo mezinárodní ochranné známky mohou
být uplatněny na podporu námitek podaných proti zápisu ochranných známek Společenství,
v této souvislosti neznamená, že by vnitrostátní právo použitelné na starší ochrannou známku
uplatněnou na podporu námitek bylo relevantním právem, pokud jde o námitkové řízení
Společenství. Je zajisté pravda, že v případě neexistence relevantních ustanovení v nařízení
č. 207/2009, nebo případně ve směrnici 2008/95/ES23 je třeba vycházet z vnitrostátního práva.
Ačkoli tomu tak je v případě dne zápisu starší ochranné známky uplatněné v průběhu námitkového
řízení Společenství, neplatí to však v případě, kdy jde o určení území, na němž musí být prokázáno
užívání starší ochranné známky. Tato otázka je upravena v nařízení č. 207/2009 vyčerpávajícím
způsobem, přičemž není nezbytné vycházet z vnitrostátního práva. Z toho vyplývá, že skutečné
užívání starší ochranné známky bez ohledu na to, zda jde o ochrannou známku Společenství,
národní ochrannou známku či mezinárodní ochrannou známku, musí být prokázáno v Unii anebo
v dotyčném členském státě.

2.

(Průmyslové) vzory

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 13. listopadu 2012, Antrax It v. OHIM – THC (Radiátory na
topení) (T-83/11 a T-84/11, dosud nezveřejněný), měl Tribunál příležitost vyjasnit kritéria pro určování
míry volnosti původce (průmyslového) vzoru v rámci posuzování jeho individuální povahy. Tribunál
uvedl, že takovouto míru volnosti vymezují zejména omezení související s vlastnostmi danými
technickou funkcí výrobku nebo jeho prvku, nebo také právní předpisy použitelné na výrobek,
pro který se (průmyslový) vzor použije. Tato omezení vedou k normalizaci určitých vlastností, které
se tak stanou společnými pro (průmyslové) vzory, které mají být použity pro dotyčný výrobek.

23

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy
členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).
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Čím je tudíž volnost původce při vývoji (průmyslového) vzoru větší, tím méně postačují drobné
rozdíly mezi srovnávanými (průmyslovými) vzory k tomu, aby u informovaného uživatele vyvolaly
odlišný celkový dojem. Naproti tomu, čím je volnost původce při vývoji (průmyslového) vzoru
omezenější, tím více drobné rozdíly mezi srovnávanými (průmyslovými) vzory postačují k tomu,
aby u informovaného uživatele vyvolaly odlišný celkový dojem. Vysoká míra volnosti původce
(průmyslového) vzoru při jeho vývoji tak posiluje závěr, že srovnávané (průmyslové) vzory, které
nevykazují podstatné rozdíly, u informovaného uživatele vyvolávají tentýž celkový dojem.
Případná saturace v daném oboru vyplývající z údajné existence jiných (průmyslových) vzorů, které
vykazují tytéž celkové vlastnosti jako předmětné (průmyslové) vzory, je v této souvislosti relevantní
v rozsahu, v němž může způsobit, že informovaný uživatel bude citlivější k rozdílům ve vnitřních
proporcích mezi těmito různými (průmyslovými) vzory.

3.

Odrůdová práva

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 18. září 2012, Schräder v. OÚS – Hansson (LEMON SYMPHONY
a SUMOST 01) (T-133/08, T-134/08, T-177/08 a T-242/09, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá
řízení o kasačním opravném prostředku), se Tribunál vyslovil k důsledkům konstatování obecně
známé skutečnosti odvolacím senátem Odrůdového úřadu Společenství (OÚS). Tribunál připomněl,
že podle judikatury Soudního dvora nejsou oddělení OHIM v oblasti sporů týkajících se ochranné
známky Společenství povinna prokázat ve svých rozhodnutích správnost obecně známých
skutečností, načež dospěl k názoru, že se tato zásada musí uplatnit i na oddělení OÚS. Tribunál dále
poukázal na to, že z judikatury Soudního dvora v této oblasti rovněž vyplývá, že zjištění Tribunálu
o obecné známosti či neznámosti skutečností, na kterých odvolací senát OHIM založil své rozhodnutí,
představuje posouzení skutkového stavu, které kromě případu zkreslení nepodléhá přezkumu
Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku, a považoval za vhodné použít toto řešení
ve vztahu k soudnímu přezkumu, který vykonává Tribunál nad rozhodnutími oddělení OÚS.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika – omezující opatření
V roce 2012 bylo vyřízeno 42 věcí a zahájeno 60 věcí, čímž se potvrdilo, že spory týkající se
omezujících opatření zaujímají mezi různými oblastmi rozhodovací činnosti Tribunálu významné
místo.
Za zmínku stojí zejména věc, v níž byl vydán rozsudek ze dne 21. března 2012, Fulmen
a Mahmoudian v. Rada (T-439/10 a T-440/10, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení
o kasačním opravném prostředku), v níž měl Tribunálu zkoumat legalitu omezujících opatření
uložených íránské společnosti působící mimo jiné v odvětví elektrického vybavení a předsedovi
představenstva této společnosti. Tato opatření, jež spadají mezi omezující opatření přijatá vůči
Íránské islámské republice s cílem zabránit šíření jaderných zbraní, se zakládala na údajné účasti
uvedené společnosti na instalaci elektrického vybavení v zařízení Kumm/Fordó (Írán), a to v době,
kdy existence tohoto zařízení ještě nebyla známa. Žalobci takovou její účast zpochybňovali
a tvrdili, že Rada svá tvrzení v tomto ohledu nepodložila důkazy. Rada tvrdila, že po ní nelze takový
důkaz požadovat, neboť přezkum prováděný unijním soudem se musí omezit na ověření, zda
jsou důvody uplatněné pro přijetí omezujících opatření „pravděpodobné“, a tak tomu podle ní
bylo i v projednávané věci vzhledem k tomu, že společnost Fulmen již dlouhou dobu působí na
íránském trhu s elektrickým vybavením.
Tribunál tuto argumentaci odmítl a zdůraznil, že soudní přezkum legality aktu, kterým byla přijata
omezující opatření vůči určitému subjektu, zahrnuje posouzení skutečností a okolností, které jsou
uplatňovány k jeho odůvodnění, stejně jako ověření důkazů a informací, na nichž je toto posouzení
založeno. V případě sporu přísluší Radě tyto důkazy a informace předložit unijnímu soudu za
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účelem jejich ověření. Přezkum legality, který musí být proveden, tedy není omezen na ověření
abstraktní „pravděpodobnosti“ podaného odůvodnění, ale musí zahrnovat i otázku, zda je toto
odůvodnění právně dostačujícím způsobem podepřeno konkrétními důkazy a informacemi.
Tribunál poukázal na to, že předmětná omezující opatření byla sice přijata na návrh členského
státu postupem podle čl. 23 odst. 2 rozhodnutí 2010/413/SZBP24, avšak tato okolnost nemění nic
na tom, že akty napadené v projednávané věci jsou akty Rady, která se tak musí ujistit, že jejich
přijetí je odůvodněné, a případně požádat dotyčný členský stát, aby jí k tomu předložil nezbytné
důkazy a informace. Rada se mimoto nemohla dovolávat toho, že dotyčné důkazy a informace
pocházejí z důvěrných zdrojů. Vzhledem k zásadní úloze soudního přezkumu v kontextu přijímání
omezujících opatření musí mít unijní soud pravomoc přezkoumávat legalitu a opodstatněnost
takových opatření, přičemž vůči němu nelze namítat utajení nebo důvěrnost důkazů a informací
použitých Radou. Rada dále není oprávněna založit akt, kterým se přijímají omezující opatření, na
informacích nebo poznatcích ze spisu sdělených členským státem, jestliže tento členský stát není
ochoten povolit jejich sdělení unijnímu soudu pověřenému přezkumem legality tohoto rozhodnutí.

Přístup k dokumentům orgánů
1.

Povinnost orgánů provést konkrétní a individuální posouzení dokumentů, kterých
se žádost týká

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 22. května 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg v. Komise
(T-344/08, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), šlo
o to, že Komise na základě různých výjimek stanovených nařízením (ES) č. 1049/200125 odepřela
přístup ke správnímu spisu týkajícímu se řízení ve věci kartelových dohod bez konkrétního
a individuálního posouzení předmětných dokumentů.
Na základě žaloby namířené proti rozhodnutí o odepření přístupu Tribunál upřesnil, že v případě
žádosti o přístup k dokumentům sice může dotyčný orgán přístup k nim odepřít na základě
obecných domněnek, které se použijí na některé kategorie dokumentů a které mohou být
založeny na existenci režimu přístupu ke spisu konkrétního řízení, avšak takové režimy, ať již ve věci
státních podpor nebo kartelových dohod, jsou použitelné pouze po dobu trvání daného řízení,
a nikoli v situaci, kdy již orgán přijal konečné rozhodnutí uzavírající spis, k němuž je požadován
přístup. Ačkoli je dále třeba zohlednit omezení přístupu ke spisu existující v rámci konkrétních
řízení, jako jsou řízení ve věci hospodářské soutěže, takové zohlednění neumožňuje předpokládat,
že nemá-li být dotčena schopnost Komise potlačovat kartelové dohody, vztahuje se na všechny
dokumenty obsažené v jejích spisech v této oblasti automaticky některá z výjimek uvedených
v článku 4 nařízení č. 1049/2001.
Tribunál dále zdůraznil, že pro odepření takového přístupu se může použít na dokumenty
náležející do téže kategorie jedno a totéž odůvodnění, zejména když tyto dokumenty obsahují
stejný druh informací. Za takových okolností odůvodnění podle skupin dokumentů usnadňuje
nebo zjednodušuje úlohu Komise při posuzování žádosti a odůvodnění jejího rozhodnutí. Z toho
vyplývá, že podmínkou legality posouzení podle kategorií je skutečnost, že takové posouzení
je užitečné pro účely vyřízení žádosti o přístup, s tím, že kategorie dokumentů tedy musí být

24

Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení
společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39).

25

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).

146

Výroční zpráva 2012

Činnost

Tribunál

vymezeny na základě kritérií umožňujících Komisi použít společné úvahy na všechny dokumenty
obsažené v jedné kategorii.

2.

Ochrana mezinárodních vztahů

V rozsudku ze dne 4. května 2012, In ’t Veld v. Rada (T-529/09, dosud nezveřejněný, v současnosti
probíhá řízení o kasačním opravném prostředku), měl Tribunál vyložit výjimku týkající se ochrany
mezinárodních vztahů obsaženou v čl. 4 odst. 1 písm. a) třetí odrážce nařízení č. 1049/2001.
Žalobkyně, členka Evropského parlamentu, v dané věci požádala o přístup ke stanovisku právní
služby Rady, jež se týká doporučení Komise, aby Rada vydala rozhodnutí o zmocnění k zahájení
jednání mezi Unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají
Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za
účelem předcházení terorismu.
Tribunál nejprve poznamenal, že na takový dokument, jako je dokument v posuzované věci,
který se týká právního základu pro rozhodnutí, jež má Rada přijmout ohledně zahájení jednání
za účelem uzavření mezinárodní dohody, se může s ohledem na jeho obsah a kontext, ve kterém
byl vypracován, vztahovat čl. 4 odst. 1 písm. a) třetí odrážka nařízení č. 1049/2001. Jelikož byl
tento dokument vypracován speciálně za účelem zahájení jednání, která měla vést k uzavření
mezinárodní dohody, souvisí analýza právní služby dotyčného orgánu nutně se specifickým
kontextem připravované mezinárodní dohody, i když se uvedený dokument zabývá otázkou
právního základu, která je otázkou práva platného v rámci Unie. Zveřejnění skutečností, jež
souvisejí s cíli, které Unie sleduje v rámci jednání, by tedy v rozsahu, v němž se tyto cíle týkají
specifického obsahu připravované dohody, narušilo atmosféru důvěry při jednáních.
Tvrzení Rady o oslabení pozice Unie v rámci probíhajících jednání naproti tomu neobstojí. Tribunál
totiž uvedl, že pokud volba právního základu vychází z objektivních skutečností a nepodléhá
volnému uvážení orgánu, případný názorový rozkol v této otázce nemůže být postaven na roveň
neshodám mezi orgány stran skutečností týkajících se obsahu dohody. V důsledku toho samotná
obava ze zpřístupnění případného odlišného postoje orgánů k právnímu základu rozhodnutí
o zmocnění k zahájení jednání jménem Unie nemůže stačit k vyvození závěru o nebezpečí porušení
chráněného veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů.
Dále v rozsudku ze dne 3. října 2012, Jurašinović v. Rada (T-465/09, dosud nezveřejněný), Tribunál
určil, že výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů odůvodňuje,
aby Rada odepřela přístup ke zprávám pozorovatelů Evropské unie přítomných v Chorvatsku
v oblasti Knin v období od 1. do 31. srpna 1995. Zpřístupnění těchto zpráv totiž podle Rady
mohlo ohrozit cíle, které Unie v regionu západního Balkánu sledovala – tj. přispět k míru, stabilitě
a trvalému usmíření v této oblasti, zejména za účelem posílení integrace zemí v tomto evropském
regionu ve vztahu k Unii – a ohrozit tedy mezinárodní vztahy. Takto by byla odhalena vyjádření
nebo posouzení učiněná pozorovatelskou misí Evropského společenství ohledně politické,
vojenské a bezpečnostní situace v rozhodující fázi konfliktu mezi chorvatskými a federálními
jugoslávskými silami. Odhalení těchto skutečnosti však mohlo vést ke vzniku nebo ke zvýšení
nenávisti nebo napětí mezi jednotlivými komunitami zemí, jež byly stranami konfliktu v bývalé
Jugoslávii, nebo mezi nástupnickými zeměmi Jugoslávie, čímž by byla oslabena důvěra států
západního Balkánu v integrační proces.

3.

Ochrana soudního řízení a právního poradenství

Tribunál upřesnil působnost výjimky týkající se ochrany soudního řízení ve věci, v níž byl vydán
rozsudek ze dne 3. října 2012, Jurašinović v. Rada (T-63/10, dosud nezveřejněný). Tribunál v tomto
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ohledu poukázal na skutečnost, že se nelze ztotožnit s výkladem, podle kterého mohou být na
základě výjimky stanovené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce nařízení č. 1049/2001 chráněna pouze
soudní řízení, která probíhají před unijním soudem nebo před soudem jednoho z členských států.
Žádný argument vycházející ze znění tohoto článku totiž nemůže vést k závěru, že soudní řízení
podle jeho odstavce 2 druhé odrážky jsou pouze řízení, která probíhají před soudy Unie či soudy
členských států, kteréžto konstatování je posíleno zněním nařízení č. 1049/2001 jako celku, které
stanoví vazbu na Unii nebo její členské státy pouze v určitých ohledech, které upravuje. Podle
Tribunálu z toho vyplývá, že nic v uvedeném nařízení nebrání tomu, aby soudní řízení, kterého se
týká výjimka stanovená v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce, proběhlo před soudem, který není součástí
unijního právního řádu či právního řádu členského státu, takže uvedená výjimka může chránit
mimo jiné soudní řízení probíhající před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii
(dále jen „ICTY“).
Pokud jde o dokumenty, na které se výjimka může vztahovat, Tribunál zdůraznil, že ochrana
veřejného zájmu brání zpřístupnění obsahu dokumentů vyhotovených pouze pro účely
konkrétního soudního řízení. Před jakýmkoli zveřejněním tak mohou být v zásadě chráněny
dokumenty, které si mezi sebou zasílali prokurátor ICTY nebo první senát prvního stupně ICTY na
straně jedné a vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie na straně
druhé v rámci řízení před uvedeným soudem, neboť se týkají aspektu organizace trestního řízení
a odhalují způsob, jakým se soudní orgány ICTY rozhodly vést řízení, jakož i reakce obhajoby a třetí
strany na opatření přijatá těmito orgány, aby získaly důkazy nezbytné k řádnému průběhu řízení.
Tak tomu však není v případě zpráv pozorovatelů Evropské unie přítomných v Chorvatsku v době
od 1. do 31. srpna 1995, které si mezi sebou zasílaly orgány Unie a ICTY a které byly vyhotoveny více
než deset let před začátkem uvedeného procesu, a nelze tedy na ně pohlížet jako na dokumenty
vyhotovené pouze pro účely soudního řízení.
V souvislosti s výjimkou týkající se ochrany právního poradenství Tribunál ve výše uvedeném
rozsudku In ’t Veld v. Rada dospěl k názoru, že se Rada nemůže v rámci výjimky týkající se ochrany
právního poradenství stanovené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce nařízení č. 1049/2001 dovolávat
obecné úvahy, že porušení chráněného veřejného zájmu lze v citlivé oblasti předpokládat, zejména
pokud jde o právní stanoviska předložená v rámci jednání o mezinárodní dohodě. Konkrétní
a předvídatelné porušení dotčeného zájmu rovněž nebylo možné prokázat pouhou obavou, že
občanům budou zpřístupněny rozdílné názory orgánů Unie, pokud jde o právní základ mezinárodní
činnosti Unie, a vzniknou tak pochybnosti o legalitě této činnosti, takže Rada nebyla schopna
prokázat nebezpečí porušení veřejného zájmu týkajícího se ochrany právního poradenství.
Tribunál měl dále za to, že každopádně existoval převažující veřejný zájem, který odůvodňoval
zpřístupnění předmětného dokumentu, jelikož toto zpřístupnění by přispělo k tomu, aby orgány
získaly větší legitimitu, a zvýšilo by důvěru evropských občanů v tyto orgány tím, že by umožnilo
otevřenou debatu o otázkách, na které existovaly rozdílné názory. Tyto úvahy byly relevantní tím
spíše, že se uvedený dokument zabýval právním základem dohody, jež bude mít po uzavření
dopad na základní právo na ochranu osobních údajů.

4.

Ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu

Ve výše uvedeném rozsudku EnBW Energie Baden-Württemberg v. Komise Tribunál připomněl, že
účelem výjimky týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu stanovené v čl. 4 odst. 2
třetí odrážce nařízení č. 1049/2001 není chránit vyšetřování jako takové, nýbrž jeho cíl, kterým je
v případě řízení ve věcech hospodářské soutěže ověřit, zda došlo k porušení článku [101 SFEU],
a případně uložit sankce odpovědným společnostem. Na materiály ve spise týkající se jednotlivých
úkonů v rámci vyšetřování se sice může předmětná výjimka vztahovat, dokud není tohoto
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cíle dosaženo, a to i v případě, že konkrétní vyšetřování nebo kontrola vedoucí k vyžádanému
dokumentu jsou skončeny, avšak vyšetřování v konkrétní věci je třeba považovat za skončené
okamžikem přijetí konečného rozhodnutí, bez ohledu na případné následné zrušení tohoto
rozhodnutí soudy, neboť sám dotčený orgán považoval řízení za skončené právě v tomto okamžiku.
Připustit, že se na jednotlivé dokumenty související s vyšetřováním vztahuje výjimka podle čl. 4
odst. 2 třetí odrážky nařízení č. 1049/2001 až do té doby, kdy dojde ke skončení všech případných
postupů navazujících na předmětné řízení, a to i v případě, kdy je k Tribunálu podána žaloba, která
by případně mohla vést k znovuzahájení řízení před Komisí, by totiž znamenalo, že by byl přístup
k uvedeným dokumentům vázán na nejisté události, a sice na výsledek uvedeného řízení o žalobě
a důsledky, které by z něj mohla Komise vyvodit. Každopádně by se jednalo o budoucí a nejisté
události závisející na rozhodnutích společností, kterým je určeno rozhodnutí postihující kartelovou
dohodu, a rozhodnutích jednotlivých dotčených orgánů.

Životní prostředí
V rozsudku ze dne 14. června 2012, Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging
Utrecht v. Komise (T-396/09, dosud nezveřejněný, v současnosti probíhá řízení o kasačním opravném
prostředku), se měl Tribunál vyslovit k účinkům Aarhuské úmluvy26 v unijním právním řádu a ke
vztahu mezi uvedenou úmluvou a nařízením (ES) č. 1367/200627. Na počátku této věci bylo
rozhodnutí Komise, kterým byla jako nepřípustná odmítnuta žádost žalobců, dvou nevládních
organizací, jejichž cílem je ochrana životního prostředí, aby Komise přezkoumala své předchozí
rozhodnutí, jímž byla Nizozemskému království udělena dočasná výjimka z povinností stanovených
směrnicí 2008/50/ES28. Toto odmítnutí bylo založeno na skutečnosti, že jelikož předchozí rozhodnutí
nebylo individuálně určeným opatřením, netýkala se žádost o přezkum správního aktu ve smyslu
čl. 10 odst. 1 nařízení č. 1367/2006, a byla tedy nepřípustná. Žalobci v žalobě mimo jiné tvrdili, že
toto ustanovení odporuje Aarhuské úmluvě, neboť pojem „akty“ obsažený v čl. 9 odst. 3 uvedené
úmluvy se omezuje pouze na správní akty, které jsou v čl. 2 odst. 1 písm. g) nařízení č. 1367/2006
definovány jako individuálně určená opatření.
Tribunál zdůraznil, že orgány Unie jsou vázány Aarhuskou úmluvou, která má přednost před akty
sekundárního práva, načež dospěl k závěru, že platnost nařízení č. 1367/2006 o použití ustanovení
této úmluvy na orgány a subjekty Společenství může být dotčena z důvodu jeho neslučitelnosti
s uvedenou úmluvou. V případě, kdy Společenství zamýšlelo splnit zvláštní povinnost, k jejímuž
splnění se zavázalo v rámci mezinárodní dohody, nebo v případě, že akt výslovně odkazuje na
konkrétní ustanovení této dohody, přísluší unijnímu soudu přezkoumat legalitu daného aktu
s ohledem na pravidla této dohody. Unijní soud tak musí mít možnost přezkoumat legalitu nařízení
s ohledem na mezinárodní smlouvu bez předcházejícího ověřování toho, zda tomu nebrání povaha
ani systematika mezinárodní smlouvy a zda se ustanovení této smlouvy jeví z hlediska obsahu
jako bezpodmínečná a dostatečně přesná, pokud je cílem tohoto nařízení splnění povinnosti,
kterou unijním orgánům ukládá tato mezinárodní smlouva. Tribunál měl za to, že čl. 9 odst. 3
Aarhuské úmluvy nelze vykládat v tom smyslu, že odkazuje pouze na individuálně určená opatření,
a vyslovil závěr, že v rozsahu, v němž čl. 10 odst. 1 nařízení č. 1367/2006 omezuje pojem „akty,

26

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí, podepsaná v Aarhusu dne 25. června 1998.

27

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské
úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, s. 13).

28

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, s. 1).
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které mohou být napadeny“, uvedený v tomto článku pouze na správní akty, které jsou definovány
jako individuálně určená opatření, je třeba jej považovat za neslučitelný s uvedeným ustanovením
Aarhuské úmluvy.

II.

Kasační opravné prostředky

V průběhu roku 2012 bylo podáno 10 kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím Soudu
pro veřejnou službu a kasační senát Tribunálu vyřídil 32 věcí, z nichž zasluhuje zvláštní pozornost
věc, v níž byl vydán rozsudek ze dne 27. dubna 2012, De Nicola v. EIB (T-37/10 P, dosud nezveřejněný).
Ve výše uvedeném rozsudku De Nicola v. EIB Tribunál určil, že možnost, kterou odvolacímu výboru
Evropské investiční banky (EIB) dává článek 6 rozhodnutí ze dne 27. června 2006 o pravidlech řízení
před tímto výborem, zneplatnit „veškerá tvrzení obsažená v hodnotícím formuláři“ znamená, že
uvedený výbor je oprávněn opětovně posoudit opodstatněnost každého z těchto tvrzení předtím,
než rozhodne o jeho neplatnosti. Rozsah této pravomoci tak zřetelně překračuje rámec pouhého
přezkumu legality a pouhého zrušování výroku určitého aktu, neboť zahrnuje možnost zneplatnit
i odůvodnění předložené na podporu výroku. Tribunál dodal, že i když se připustí, že orgán
oprávněný ke jmenování neprovádí při posuzování stížnosti na základě čl. 90 odst. 2 služebního
řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) úplný přezkum rozhodnutí hodnotitele, nic to
nemění na tom, že toto ustanovení neupravuje srovnatelná a stejně přesná kritéria přezkumu, jako
jsou kritéria upravená v bodě 6 rozhodnutí ze dne 27. června 2006, ani možnost konat jednání nebo
vyslechnout svědky. Interní právní úprava EIB tedy v tomto ohledu nevykazuje mezery, na základě
čehož lze vyloučit, že budou pravidla upravující řízení o stížnosti zavedená článkem 90 služebního
řádu uplatněna per analogiam.
Upustil-li tedy odvolací výbor od takového úplného přezkumu, znamená to, že dotyčnou osobu
připravil o jeden stupeň přezkumu upravený interní právní úpravou EIB, a zasahuje tak do jejího
právního postavení, takže musí být možné, aby upuštění od takového přezkumu podléhalo
přezkumu prvostupňovým soudem. S ohledem na pravomoc úplného přezkumu, kterou
odvolacímu výboru svěřuje bod 6 rozhodnutí ze dne 27. června 2006 v souvislosti s hodnocením
obsaženým ve sporné zprávě a se známkami, jež byly v této zprávě uděleny, je nezbytné, aby
prvostupňový soud ověřil, byť samozřejmě v rámci svého omezeného přezkumu, zda a do jaké
míry uvedený výbor splnil tuto svou povinnost úplného přezkumu v souladu s platnými pravidly.
Tribunál konečně určil, že zvláštní povaha článku 41 zaměstnaneckého řádu EIB, který na rozdíl od
povinného postupu před zahájením soudního řízení upraveného v článcích 90 a 91 služebního
řádu upravuje fakultativní smírčí řízení, brání tomu, aby byla jednoduše použita úprava služebního
řádu týkající se sporů, neboť uvedený článek 41 je interní právní úpravou EIB, která je v zásadě
úplná a jejíž povaha a smysl se velmi liší od úpravy služebního řádu. Samotná existence této interní
právní úpravy znemožňuje postupovat analogicky ke služebnímu řádu, s výjimkou zjevné mezery,
jež by odporovala právním normám vyšší právní síly a kterou by bylo nezbytně nutné zaplnit.

III.

Návrhy na předběžné opatření

Tribunálu bylo v roce 2012 předloženo 21 návrhů na předběžné opatření, což představuje
podstatný pokles oproti počtu návrhů podaných v roce 2011 (44). V roce 2012 vyřídil soudce
příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních 23 věcí oproti 52 v roce 2011. Předseda
Tribunálu vyhověl čtyřem návrhům, a sice usnesením ze dne 19. září 2012, Řecko v. Komise (T-52/12 R,
dosud nezveřejněné), vydaným v oblasti státních podpor, dále usneseními ze dne 16. listopadu
2012, Evonik Degussa v. Komise (T-341/12 R, nezveřejněné), a Akzo Nobel a další v. Komise (T-345/12 R,
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dosud nezveřejněné), a konečně usnesením ze dne 29. listopadu 2012, Alstom v. Komise (T-164/12 R,
dosud nezveřejněné), jež se všechna týkala problematiky zpřístupnění údajně důvěrných informací
Komisí.
Věc, v níž bylo vydáno výše uvedené usnesení Řecko v. Komise, se týkala rozhodnutí ze dne
7. prosince 2011, jímž Komise zaprvé kvalifikovala celkovou částku 425 milionů eur vyplacenou
řeckými orgány řeckému zemědělskému odvětví za účelem nápravy škod v důsledku nepříznivých
klimatických podmínek jako státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem a zadruhé těmto
orgánům nařídila, aby zajistily navrácení vyplacených částek od jejich příjemců. Po podání
žaloby na neplatnost k Tribunálu podala Řecká republika návrh na odklad vykonatelnosti tohoto
rozhodnutí.
Předseda Tribunálu ve svém usnesení dospěl k názoru, že posuzovaná věc nastoluje otázku, zda za
zvláštních okolností, jimiž se vyznačuje hospodářská a finanční situace v Řecku od roku 2008, mohl
finanční dopad sporných plateb skutečně ovlivnit obchod mezi členskými státy a mohl narušit
hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Částka 425 milionů eur stanovená Komisí
totiž musela být značně snížena, protože celá řada příjemců sporných plateb obdržela podpory de
minimis, takže byli zproštěni povinnosti je vrátit, a protože tyto platby byly částečně financovány
z příspěvků samotných řeckých zemědělců (tzn. příjemců). Vyvstala rovněž otázka, zda musí být
napadené rozhodnutí považováno za nepřiměřené, jelikož ukládá povinnost jejich navrácení ke
dni 7. prosince 2011, ačkoli obzvláště obtížná situace odvětví řeckého zemědělství se od jejich
poskytnutí ještě zhoršila. Předseda Tribunálu měl za to, že odpovědi na tyto právní otázky nejsou
jednoznačné a vyžadují důkladný přezkum v hlavním řízení, takže se jeví, že tyto otázky jsou prima
facie dostatečně závažné, aby představovaly fumus boni juris.
Pokud jde o podmínku týkající se naléhavosti, předseda Tribunálu připomněl, že členské státy
mohou požadovat uložení předběžných opatření a tvrdit, že napadené opatření by mohlo vážně
ohrozit plnění jejich státních úkolů a veřejný pořádek. Řecká republika se tedy mohla odvolávat
na to, že by okamžité nucené vymáhání sporných částek úředníky daňové správy od několika
set tisíc zemědělců znamenalo administrativní problémy, které by jí mohly způsobit vážnou
a nenapravitelnou újmu. Řecká republika totiž legitimně zamýšlela soustředit své zdroje na
zavedení účinné daňové správy, která bude schopna identifikovat a sledovat „závažné daňové
úniky“ a bojovat s daňovými podvody, jejichž objem představoval ztrátu ve výši 20 miliard eur.
Vzhledem k tomu, že by uvedené nucené vymáhání vyžadovalo rozsáhlý zásah úředníků řecké
daňové správy, bránilo by ve velkém rozsahu této správě, aby se věnovala svému nejdůležitějšímu
úkolu, který spočívá v boji proti daňovým únikům a výběru zdanitelných částek, které jsou takřka
padesátkrát vyšší než sporné platby. Sociální prostředí v Řecku se navíc vyznačovalo zhoršením
důvěry ve veřejnou moc, všeobecnou nespokojeností a pocitem nespravedlnosti. Konkrétně
počet násilných demonstrací proti velmi přísným úsporným opatřením přijatým řeckou veřejnou
správou se neustále zvyšoval. Za těchto podmínek se riziko, že by okamžité navrácení sporných
plateb v celém odvětví zemědělství mohlo vyvolat demonstrace, které by mohly vyvolat násilí,
nejeví hypotetické, teoretické ani neurčité. Ohrožení veřejného pořádku vyvolané takovými
demonstracemi a vystoupeními, k nimž by, jak ukazují nedávné dramatické události, mohlo dojít,
by způsobilo vážnou a nenapravitelnou újmu, na kterou se Řecká republika může legitimně
odvolávat.
Konečně při poměřování různých proti sobě stojících zájmů předseda Tribunálu uznal přednost
zájmů uplatněných Řeckou republikou, které na jedné straně spočívají v zachování sociálního
smíru a předcházení sociálním problémům a na straně druhé v soustředění možností své daňové
správy na úkoly, které považuje za přednostní pro zemi, zatímco nařízení odkladu vykonatelnosti
vystavuje zájmy Unie pouhému riziku odkladu vnitrostátních opatření k navrácení podpor na
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pozdější okamžik, ačkoli neexistují indicie, že by odklad jako takový negativně ovlivnil šance na
úspěch těchto opatření. Vzhledem k tomu, že by vykonatelností napadeného rozhodnutí vznikla
Řecké republice povinnost vymáhat navrácení uhrazených částek od příjemců, byl nařízen odklad
jeho vykonatelnosti až do vydání rozhodnutí v hlavním řízení.
Ve věcech, v nichž byla vydána výše uvedená usnesení Evonik Degussa v. Komise a Akzo Nobel
a další v. Komise, bylo řízení zahájeno podniky, které se účastnily na kartelové dohodě a jejichž
protisoutěžní jednání bylo předmětem rozhodnutí, které Komise vydala v roce 2006 na základě
článku 81 ES. Vzhledem k tomu, že žalující podniky uznaly protiprávní jednání a poskytly důkazy
o jeho existenci na základě oznámení o spolupráci z roku 2002, byla jednomu z nich poskytnuta
plná ochrana před pokutami a ostatním pak zřetelné snížení pokut ve srovnání s pokutami, které by
jim byly jinak uloženy. Komise zohlednila žádosti o důvěrné zacházení podané žalobkyněmi a v září
2007 zveřejnila na svých internetových stránkách úplné nedůvěrné znění rozhodnutí z roku 2006.
V listopadu 2011 Komise informovala žalobkyně o tom, že má v úmyslu zveřejnit podrobnější znění
rozhodnutí z roku 2006. Žalobkyně měly za to, že toto znění obsahuje informace, které poskytly
na základě oznámení o spolupráci z roku 2002, tj. informace, které nebyly v září 2007 zveřejněny
s ohledem na důvěrnost, načež vyjádřily s návrhem Komise nesouhlas s odůvodněním, že by
závažně a nenávratně poškodil jejich zájmy a porušil zásady právní jistoty a ochrany legitimního
očekávání. Rozhodnutím ze dne 24. května 2012 Komise zamítla žádost žalobkyň o důvěrné
zacházení. Ve svých návrzích na předběžné opatření namířených proti tomuto rozhodnutí
žalobkyně navrhovaly, aby soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních odložil
jeho vykonatelnost a nařídil Komisi, aby od sporného zveřejnění upustila. Předseda Tribunálu ve
svých usneseních návrhům na předběžné opatření vyhověl.
Pokud jde o poměřování různých proti sobě stojících zájmů, předseda Tribunálu zdůraznil, že
řízení o předběžném opatření má pouze zaručit plnou účinnost budoucího rozhodnutí ve věci
samé a že toto řízení má pouze akcesorickou povahu ve vztahu k hlavnímu řízení, s nímž souvisí,
takže rozhodnutí soudce rozhodujícího o předběžném opatření musí být pouze prozatímní v tom
smyslu, že nemá předjímat budoucí rozhodnutí ve věci samé ani ho nemá učinit iluzorním tím, že
ho zbaví užitečného účinku. Tribunál bude v tomto případě v rámci hlavního řízení rozhodovat
o tom, zda musí být rozhodnutí, kterým Komise zamítla žádost žalobkyň, aby nezveřejňovala
sporné informace, zrušeno z důvodu porušení profesního tajemství chráněného v článku 339 SFEU
a z důvodu, že nebyla respektována důvěrnost informací, které jí žalobkyně poskytly v zájmu
toho, aby se na ně uplatnilo oznámení o spolupráci z roku 2002. Pro účely zachování užitečného
účinku rozsudku zrušujícího toto rozhodnutí musely mít žalobkyně možnost zabránit tomu, aby
Komise zveřejnila sporné informace. Kdyby byl návrh na předběžné opatření zamítnut, zrušující
rozsudek by se stal iluzorním a neměl by užitečný účinek, jelikož by Komise v důsledku zamítnutí
návrhu na předběžné opatření mohla bezprostředně zveřejnit sporné informace, a tím by de facto
předjímala směr budoucího rozhodnutí ve věci samé, tj. že půjde o zamítnutí žaloby na neplatnost.
Zájem Komise na tom, aby byl návrh na předběžné opatření zamítnut, tedy musí ustoupit zájmu
žalobkyň, a to tím spíše, že vyhovění návrhu na nařízení předběžných opatření zachovává pouze na
omezenou dobu status quo, který existoval po řadu let (od září 2007).
V souvislosti s naléhavostí dospěl předseda Tribunálu k závěru, že žalobkyním hrozí v případě
zamítnutí jejich návrhu na předběžné opatření vážná a nenapravitelná újma. V případě, že by
se v hlavním řízení potvrdilo, že se zveřejnění zamýšlené Komisí týká důvěrných informací,
jejichž zpřístupnění ohrožuje ochranu profesního tajemství na základě článku 339 SFEU, by
totiž žalobkyně mohly uplatnit toto ustanovení, které jim dává základní právo bránit se tomuto
zveřejnění, chráněné článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článkem 7
Listiny základních práv Evropské unie. V případě zamítnutí projednávaného návrhu na předběžné
opatření by vznikly obavy, že by základní právo žalobkyň na ochranu jejich profesního tajemství
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nenávratně ztratilo jakýkoli význam ve vztahu k uvedeným informacím. Stejně tak pokud by
Komise mohla zveřejnit předmětné informace dříve, než Tribunál rozhodne v hlavním řízení, bylo
by zároveň ohroženo základní právo žalobkyň na účinnou soudní ochranu zakotvené v článku 6
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v článku 47 Listiny základních práv.
Pokud jde o podmínku týkající se fumus boni juris, předseda Tribunálu poukázal na to, že věc
nastoluje několik složitých otázek, které vyžadují důkladné posouzení v rámci hlavního řízení
a týkají se problémů spojených s přiznáním důvěrného charakteru žádostem o shovívavost.
Bude tedy konkrétně nutno posoudit, zda se žalobkyně mohly při dobrovolném předání daných
informací Komisi v rámci oznámení o spolupráci v březnu 2003 spoléhat – zejména s ohledem na
postoj, který Komise v dané době zastávala – na to, že tyto informace, které jsou ze své podstaty
důvěrnými informacemi, budou trvale chráněny před zveřejněním. Předseda Tribunálu tedy uznal
existenci fumus boni juris. Jelikož byly v tomto ohledu splněny všechny podmínky, bylo návrhu
na předběžné opatření vyhověno, a Komisi tedy bylo zakázáno sporné informace zveřejňovat29.

29

Na podobném sledu úvah je založeno výše uvedené usnesení Alstom v. Komise s tím upřesněním, že ve věci,
v níž bylo toto usnesení vydáno, byl odklad vykonatelnosti nařízen ve vztahu k rozhodnutí Komise vyhovět
žádosti High Court of Justice (England & Wales) [Vrchní soud (Anglie a Wales)], aby mu byly poskytnuty v rámci
řízení o žalobě na náhradu škody podané proti společnosti Alstom údajně důvěrné údaje předané touto
společností v odpověď na oznámení námitek v řízení týkajícím se hospodářské soutěže, které zahájila Komise.
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B – Složení Tribunálu

(Protokolární pořádek k 8. říjnu 2012)
První řada, zleva doprava:
Předsedové senátů L. Truchot, S. Papasavvas, O. Czúcz a J. Azizi; předseda Tribunálu M. Jaeger;
předseda senátu N. J. Forwood; předsedkyně senátu I. Pelikánová; předsedové senátů A. Dittrich
a H. Kanninen.
Druhá řada, zleva doprava:
Soudce S. Frimodt Nielsen; soudce M. Prek; soudkyně I. Labucka; soudce V. Vadapalas; soudce
F. Dehousse; soudkyně M. E. Martins Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka a K. Jürimäe; soudci N. Wahl
a S. Soldevila Fragoso.
Třetí řada, zleva doprava:
Soudce E. Buttigieg; soudkyně M. Kančeva; soudce D. Gratsias, J. Schwarcz, K. O’Higgins, M. Van der
Woude, A. Popescu a G. Berardis; vedoucí soudní kanceláře E. Coulon.
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Členové

1.

Tribunál

Členové Tribunálu

(podle pořadí nástupu do funkce)
Marc Jaeger
narozen v roce 1954; diplom v oboru právo na Univerzitě Roberta
Schumana ve Štrasburku; studia na Collège d’Europe; advokát zapsaný
u lucemburské advokátní komory (1981); soudní atašé u vrchního
státního zástupce v Lucemburku (1983); soudce okresního soudu
v Lucemburku (1984); referendář u Soudního dvora Evropských
společenství (1986–1996); předseda Institut Universitaire International
de Luxembourg (IUIL); soudce Tribunálu od 11. července 1996; předseda
Tribunálu od 17. září 2007.

Josef Azizi
narozen v roce 1948; doktor práv a bakalář v oboru sociálních
a hospodářských věd na univerzitě ve Vídni; přednášející a vyučující
na Univerzitě hospodářských věd ve Vídni, na právnické fakultě
univerzity ve Vídni a na několika dalších univerzitách; emeritní profesor
Právnické fakulty univerzity ve Vídni; Ministerialrat (ministerský rada)
a vedoucí odboru Federální státní kanceláře; člen Řídícího výboru
pro právní spolupráci Rady Evropy (CDCJ); zmocněnec ad litem
u Verfassungsgerichtshof (Ústavní soud) v soudních řízeních ohledně
kontroly ústavnosti federálních zákonů; koordinátor odpovědný za
přizpůsobení rakouského federálního práva právu Společenství;
soudce Tribunálu od 18. ledna 1995.
Nicholas James Forwood
narozen v roce 1948; diplomy z Univerzity v Cambridge (BA 1969,
MA 1973) (mechanické vědy a právo); zapsán u anglické advokátní
komory v roce 1970, následně vykonával advokátní profesi v Londýně
(1971–1999) a v Bruselu (1979–1999); zapsán u irské advokátní komory
v roce 1981; jmenován jako Queen’s Counsel v roce 1987; bencher
Middle Temple v roce 1998; zástupce anglické advokátní komory
a advokátní komory Walesu v Radě advokátních komor Evropské unie
(CCBE) a předseda stálého zastoupení CCBE při Soudním dvoru (1995–
1999); člen kanceláře World Trade Law Association a European Maritime
Law Organisation (1993–2002); soudce Tribunálu od 15. prosince 1999.
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Tribunál

Členové

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
narozena v roce 1956; studia v Lisabonu, Bruselu a Štrasburku;
advogada v Portugalsku a Bruselu; nezávislá vědecká pracovnice
v Institutu evropských studií Svobodné univerzity v Bruselu;
referendářka u portugalského soudce Soudního dvora, J. C. Moitinho
de Almeida (1986–2000), posléze u předsedy Tribunálu B. Vesterdorfa
(2000–2003); soudkyně Tribunálu od 31. března 2003.

Franklin Dehousse
narozen v roce 1959; licencié en droit (bakalář práv) (univerzita
v Lutychu, 1981); aspirant (Fonds national de la recherche scientifique,
1985–1989); právní poradce Chambre des représentants, (1981–1990);
doktor práv (univerzita ve Štrasburku, 1990); profesor (univerzity
v Lutychu a Štrasburku, Collège d’Europe, Institut royal supérieur de
Défense, Univerzita Montesquieu v Bordeaux; Collège Michel Servet
des universités de Paris; fakulty Notre-Dame de la Paix v Namuru);
zvláštní zástupce ministra zahraničních věcí (1995–1999); ředitel
evropských studií Institut royal des relations internationales (1998–
2003); přísedící u Conseil d’État (2001–2003); poradce u Evropské
komise (1990–2003); člen Observatoire Internet (2001–2003); soudce
Tribunálu od 7. října 2003.
Ena Cremona
narozena v roce 1936; držitelka diplomu v oboru jazyky Královské
univerzity na Maltě (1955); doktorka práv Královské univerzity na Maltě
(1958); advokátka maltské advokátní komory od roku 1959; právní
poradkyně Národní rady žen (1964–1979); členka Komise veřejné
služby (1987–1989); členka představenstva Lombard Bank (Malta) Ltd,
zastupující stát jako akcionáře (1987–1993); členka volební komise od roku
1993; členka zkušební komise disertací na Právnické fakultě Královské
univerzity na Maltě; členka Evropské komise proti rasismu a intoleranci
(ECRI) (2003–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004.
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Tribunál

Ottó Czúcz
narozen v roce 1946; doktor práv univerzity v Segedíně (1971); rada na
ministerstvu práce (1971–1974); přednášející a profesor (1974–1989),
děkan právnické fakulty (1989–1990), prorektor (1992–1997) univerzity
v Segedíně; advokát; člen prezídia Národní důchodové pojišťovny;
zástupce prezidenta Evropského institutu sociálního zabezpečení
(1998–2002); člen vědecké rady Mezinárodní asociace sociálního
zabezpečení; soudce Ústavního soudu (1998–2004); soudce Tribunálu
od 12. května 2004.

Irena Wiszniewska-Białecka
narozena v roce 1947; držitelka diplomu v oboru právo univerzity ve
Varšavě (1965–1969); výzkumná pracovnice (asistentka, docentka,
profesorka) Institutu právních věd Polské akademie věd (1969–
2004); výzkumná pracovnice Institutu Maxe Plancka pro zahraniční
a mezinárodní patentové a autorské právo a právo hospodářské
soutěže v Mnichově (stipendium od nadace Foundation AvH –
1985–1986); advokátka (1992–2000); soudkyně Nejvyššího správního
soudu (2001–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004.

Irena Pelikánová
narozena v roce 1949; doktorka práv, asistentka hospodářského
práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka obchodního
práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
členka prezídia Komise pro cenné papíry (1999–2002); advokátka;
členka Legislativní rady české vlády (1998–2004); soudkyně Tribunálu
od 12. května 2004.
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Tribunál

Členové

Vilenas Vadapalas
narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita v Moskvě); habilitovaný
doktor práv (univerzita ve Varšavě); profesor na univerzitě ve Vilniusu:
mezinárodního práva (od roku 1981), lidských práv (od roku 1991)
a práva Společenství (od roku 2000); poradce vlády pro zahraniční
věci (1991–1993); člen koordinační skupiny vyjednávací delegace pro
přistoupení k Evropské unii; vrchní ředitel vládního odboru evropského
práva (1997–2004); profesor evropského práva na univerzitě ve Vilniusu,
vedoucí katedry Jeana Monneta; předseda Litevské asociace studií
o Evropské unii; zpravodaj pracovní parlamentní skupiny pro ústavní
reformu týkající se přistoupení Litvy; člen Mezinárodní komise právníků
(duben 2003); soudce Tribunálu od 12. května 2004.
Küllike Jürimäe
narozena v roce 1962; držitelka diplomu v oboru právo univerzity
v Tartu (1981–1986); asistentka státního zástupce v Tallinnu (1986–1991);
držitelka diplomu Estonské diplomatické školy (1991–1992); právní
poradkyně (1991–1993) a vrchní rada hospodářské a průmyslové
komory (1992–1993); soudkyně odvolacího soudu v Tallinnu (1993–
2004); European Master v oboru lidská práva a demokratizace,
univerzity v Padově a v Nottinghamu (2002–2003); soudkyně Tribunálu
od 12. května 2004.

Ingrida Labucka
narozena v roce 1963; držitelka diplomu v oboru právo lotyšské
univerzity (1986); inspektorka pro ministerstvo vnitra pro oblast Kirov
a město Riga (1986–1989); soudkyně soudu prvního stupně v Rize
(1990–1994); advokátka (1994–1998 a červenec 1999 až květen 2000);
ministryně spravedlnosti (listopad 1998 až červenec 1999 a květen
2000 až říjen 2002); členka Mezinárodního rozhodčího soudu v Haagu
(2001–2004); členka parlamentu (2002–2004); soudkyně Tribunálu od
12. května 2004.
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Tribunál

Savvas Papasavvas
narozen v roce 1969; studia na univerzitě v Aténách (Ptychion v roce
1991); postgraduální studia na univerzitě v Paříži II (DEA veřejného
práva v roce 1992) a na univerzitě v Aix-Marseille III (doktorát v oboru
právo v roce 1995); zapsán u kyperské advokátní komory, člen nikosijské
advokátní komory od roku 1993; přednášející na kyperské univerzitě
(1997–2002), docent ústavního práva od září 2002; výzkumný pracovník
Evropského centra veřejného práva (2001–2002); soudce Tribunálu od
12. května 2004.

Nils Wahl
narozen v roce 1961; magistr práv, univerzita ve Stockholmu (1987);
doktor práv, univerzita ve Stockholmu (1995); hostující profesor
(docent) a vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské právo (1995);
profesor evropského práva, univerzita ve Stockholmu (2001); advokátní
koncipient (biträdande jurist) (1987–1989); generální ředitel vzdělávací
nadace (1993–2004); předseda švédského sdružení pro studium práva
Společenství (Nätverket för europarättslig forskning) (2001–2006); člen
Rady pro otázky hospodářské soutěže (Rådet för konkurrensfrågor)
(2001–2006); soudce u odvolacího soudu pro Skåne a Blekinge
(Hovrätten över Skåne och Blekinge) (2005); soudce Tribunálu
od 7. října 2006 do 28. listopadu 2012.
Miro Prek
narozen v roce 1965; diplom v oboru právo (1989); člen advokátní
komory (1994); pověřený různými úkoly a funkcemi ve veřejné správě,
především na legislativním úřadu vlády (náměstek státního tajemníka
a zástupce ředitele, vedoucí oddělení pro evropské právo a právo
srovnávací) a úřadu pro evropské záležitosti (náměstek státního
tajemníka); člen vyjednávacího týmu pro dohodu o přidružení (1994–
1996) a pro přistoupení k Evropské unii (1998–2003), odpovědný
za právní záležitosti; advokát; odpovědný za projekty směřující
k přizpůsobení se evropským právním předpisům a k evropské
integraci, především na západě Balkánského poloostrova; vedoucí
odboru Soudního dvora Evropských společenství (2004–2006); soudce
Tribunálu od 7. října 2006.
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Tribunál

Členové

Alfred Dittrich
narozen v roce 1950; studium práv na univerzitě v Erlangen-Norimberku (1970–1975); Rechtsreferendar u vrchního zemského
soudu v Norimberku (1975–1978); ministerský rada spolkového
ministerstva hospodářství (1978–1982); úředník na stálém zastoupení
Spolkové republiky Německo při Evropských společenstvích (1982);
ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství pověřený
záležitostmi práva Společenství a hospodářské soutěže (1983–1992);
vedoucí odboru „Právo Evropské unie“ na ministerstvu spravedlnosti
(1992–2007); vedoucí německé delegace pracovní skupiny Rady
nazvané „Soudní dvůr“; zmocněnec spolkové vlády v četných věcech
probíhajících před Soudním dvorem Evropských společenství; soudce
Tribunálu od 17. září 2007.
Santiago Soldevila Fragoso
narozen v roce 1960; držitel diplomu v oboru právo Nezávislé univerzity
v Barceloně (1983); soudce (1985); od roku 1992 soudce specializovaný
na správní spory u Vrchního soudu Kanárských ostrovů v Santa Cruz de
Tenerife (1992 a 1993) a u Audiencia Nacional (Nejvyšší soud) (Madrid,
květen 1998 – srpen 2007), kde rozhodoval v soudních řízeních v daňové
oblasti (DPH), jakož i o žalobách směřujících proti obecně závazným
předpisům ministerstva hospodářství a jeho rozhodnutím o státních
podporách nebo majetkové odpovědnosti státu; rovněž o žalobách
proti veškerým rozhodnutím regulačních orgánů v oblasti bankovnictví,
burzy, energií, pojištění a hospodářské soutěže; referendář u Ústavního
soudu (1993–1998); soudce Tribunálu od 17. září 2007.
Laurent Truchot
narozen v roce 1962; držitel diplomu Institut d’études politiques
v Paříži (Institut politických věd) (1984); bývalý student École nationale
de la magistrature (národní soudní školy) (1986–1988); soudce soudu
prvního stupně v Marseille (leden 1988 – leden 1990); vyšší úředník na
ředitelství občanských věcí ministerstva spravedlnosti (leden 1990 –
červen 1992); zástupce vedoucího oddělení, poté vedoucí oddělení
generálního ředitelství hospodářské soutěže, spotřeby a potírání
podvodů ministerstva hospodářství, financí a průmyslu (červen
1992 – září 1994); technický poradce ministra spravedlnosti (září 1994 –
květen 1995); soudce Soudu prvního stupně v Nîmes (květen 1995 –
květen 1996); referendář u Soudního dvora v kabinetu generálního
advokáta P. Légera (květen 1996 – prosinec 2001); soudní rada u Cour
de Cassation (kasačního soudu) (prosinec 2001 – srpen 2007); soudce
Tribunálu od 17. září 2007.
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Členové

Tribunál

Sten Frimodt Nielsen
narozen v roce 1963; bakalář práv, univerzita v Kodani (1988); úředník
na ministerstvu zahraničních věcí (1988–1991); lektor mezinárodního
a evropského práva na univerzitě v Kodani (1988–1991); velvyslanecký
tajemník u stálé mise Dánska při OSN v New Yorku (1991–1994);
úředník právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1994–1995);
hostující profesor na univerzitě v Kodani (1995); poradce, poté hlavní
poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (1995–1998);
rada-vyslanec u stálého zastoupení Dánska při Evropské unii (1998–
2001); zvláštní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy
vlády pro právní otázky (2001–2002); ředitel odboru a právní poradce
poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (březen 2002 –
červenec 2004); náměstek státního tajemníka a právní poradce
poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (srpen 2004 – srpen
2007); soudce Tribunálu od 17. září 2007.
Kevin O’Higgins
narozen v roce 1946; studia na Crescent College v Limericku, na
Clongowes Wood College, na University College Dublin (B.A. degree
a diplom z evropského práva) a na Kings Inns; v roce 1968 zapsán
u irské advokátní komory; barrister (1968–1982); Senior Counsel (Inner
Bar of Ireland, 1982–1986); soudce Circuit court (1986–1997); soudce
High Court Irska (1997–2008); Bencher of Kings Inns; zástupce Irska
v Poradní radě evropských soudců (2000–2008); soudce Tribunálu od
15. září 2008.

Heikki Kanninen
narozen v roce 1952; vystudoval Vysokou školu obchodní v Helsinkách
a právnickou fakultu univerzity v Helsinkách; referendář Nejvyššího
správního soudu ve Finsku; generální tajemník výboru pro reformu
právní ochrany ve veřejné správě; vrchní rada Nejvyššího správního
soudu; generální tajemník výboru pro reformu správního soudnictví,
poradce na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti; zástupce
vedoucího kanceláře Soudního dvora ESVO; referendář Soudního
dvora Evropských společenství; soudce Nejvyššího správního soudu
(1998–2005); člen odvolacího senátu pro uprchlíky; místopředseda
výboru pro rozvoj finských soudních orgánů; soudce Soudu pro
veřejnou službu od 6. října 2005 do 6. října 2009; soudce Tribunálu od
7. října 2009.
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Tribunál

Členové

Juraj Schwarcz
narozen v roce 1952; doktor práv (Univerzita Komenského v Bratislavě,
1979); podnikový právník (1975–1990); tajemník pověřený vedením
obchodního rejstříku u Městského soudu v Košicích (1991); soudce
Městského soudu v Košicích (leden – říjen 1992); soudce a předseda
senátu Krajského soudu v Košicích (listopad 1992 – 2009); soudce
dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky,
senát pro věci obchodněprávní (říjen 2004 – září 2005); předseda
obchodněprávního kolegia Krajského soudu v Košicích (říjen 2005 –
září 2009); externí člen katedry obchodního a hospodářského práva
Univerzity P. J. Šafárika v Košicích (1997–2009); externí člen učitelského
sboru justiční akademie (2005–2009); soudce Tribunálu od 7. října 2009.
Marc van der Woude
narozen v roce 1960; licencié en droit (bakalář práv) (Univerzita
Groningen, 1983); studia na Collège d’Europe (1983–1984); asistent na
Collège d’Europe (1984–1986); lektor na univerzitě v Leidenu (1986–
1987); referent na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž
Komise Evropských společenství (1987–1989); referendář u Soudního
dvora Evropských společenství (1989–1992); koordinátor politiky
u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Komise Evropských
společenství (1992–1993); člen právní služby Komise Evropských
společenství (1993–1995); advokát bruselské advokátní komory od roku
1995; profesor na Erasmově univerzitě v Rotterdamu od roku 2000;
autor řady publikací; soudce Tribunálu od 13. září 2010.
Dimitrios Gratsias
narozen v roce 1957; držitel diplomu Athénské univerzity v oboru
právo (1980); diplôme d’études approfondies (doktorandské studium)
v oboru veřejné právo na Univerzitě Paříž I, Panthéon-Sorbonne
(1981); osvědčení centre universitaire d’études communautaires
et européennes (univerzitní středisko pro komunitární a evropská
studia) (Univerzita Paříž I) (1982); auditor u Státní rady (1985–1992);
maître des requêtes u Státní rady (1992–2005); referendář Soudního
dvora Evropských společenství (1994–1996); mimořádný člen řeckého
Zvláštního nejvyššího soudu (1998 a 1999); člen Státní rady (2005); člen
Zvláštního soudu příslušného ve věcech odpovědnosti soudců (2006);
člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2008); inspektor
správních soudů (2009–2010); soudce Tribunálu od 25. října 2010.
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Tribunál

Andrei Popescu
narozen v roce 1948; absolvent Právnické fakulty univerzity v Bukurešti
(1971); postgraduální studium mezinárodního pracovního práva
a evropského sociálního práva na univerzitě v Ženevě (1973–1974);
doktor práv univerzity v Bukurešti (1980); odborný asistent ve zkušební
době (1971–1973), odborný asistent (1974–1985), poté lektor pracovního
práva na univerzitě v Bukurešti (1985–1990); hlavní výzkumný
pracovník na Institutu pro vědecký výzkum v oblasti práce a sociální
ochrany (1990–1991); zastupující generální ředitel (1991–1992), poté
ředitel (1992–1996) na ministerstvu práce a sociální ochrany; docent
(1997), poté profesor na Národní škole pro politická a správní studia
v Bukurešti (2000); státní tajemník na ministerstvu pro evropskou
integraci (2001–2005); vedoucí odboru v Legislativní radě Rumunska
(1996–2001 a 2005–2009); zakládající ředitel Rumunského časopisu
evropského práva; předseda Rumunské společnosti evropského práva
(2009–2010); zmocněnec rumunské vlády pro zastupování před soudy
Evropské unie (2009–2010); soudce Tribunálu od 26. listopadu 2010.
Mariana Kančeva
narozena v roce 1958; diplom v oboru právo na univerzitě v Sofii
(1979–1984); postgraduální magisterské studium evropského práva
na Institutu evropských studií svobodné univerzity v Bruselu (2008–
2009); specializace v oboru hospodářského práva a práva duševního
vlastnictví; justiční čekatelka při krajském soudu v Sofii (1985–1986);
právní poradkyně (1986–1988); advokátka zapsaná v advokátní
komoře v Sofii (1988–1992); generální ředitelka Kanceláře služeb pro
diplomatický sbor při ministerstvu zahraničních věcí (1992–1994);
advokátní praxe v Sofii (1994–2011) a Bruselu (2007–2011); rozhodkyně
pro obchodněprávní spory v Sofii; účast na tvorbě různých právních
předpisů jako právní poradkyně v bulharském parlamentu; soudkyně
Tribunálu od 19. září 2011.
Guido Berardis
narozen v roce 1950; bakalář práv (Univerzita La Sapienza v Římě, 1973),
diplom Vysokých evropských studií na Collège d’Europe (Bruggy,
1974–1975); úředník Komise Evropských společenství (ředitelství
„Mezinárodní věci“ generálního ředitelství pro zemědělství 1975–
1976); člen právní služby Komise Evropských společenství (1976–1991
a 1994–1995); zástupce právní služby Komise Evropských společenství
v Lucemburku (1990–1991); referendář u soudce G. F. Manciniho na
Soudním dvoře Evropských společenství (1991–1994); právní poradce
členů Komise Evropských společenství M. Montiho (1995–1997)
a F. Bolkesteina (2000–2002); ředitel ředitelství „Politika veřejných
zakázek“ (2002–2003), ředitelství „Služby, duševní a průmyslové
vlastnictví, média a ochrana údajů“ (2003–2005) a ředitelství „Služby“
(2005–2011) na generálním ředitelství Komise Evropských společenství
„Vnitřní trh“; hlavní právní poradce a vedoucí skupiny „Spravedlnost,
svoboda a bezpečnost, občanské právo a trestní právo“ v právní službě
Evropské komise (2011–2012); soudce Tribunálu od 17. září 2012.
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Členové

Eugène Buttigieg
narozen v roce 1961; doktor práv (Maltská univerzita); master
evropského práva (univerzita v Exeteru); doktorát práva hospodářské
soutěže (univerzita v Londýně); právník na ministerstvu spravedlnosti
(1987–1990); vedoucí právník na ministerstvu zahraničních věcí (1990–
1994); člen Copyright Board (komise pro autorské právo) (1994–2005);
právník kontrolor na ministerstvu spravedlnosti a územních samospráv
(2001–2002); člen Malta Resources Authority (maltského úřadu pro
správu přírodních a energetických zdrojů) (2001–2009); konzultant
pro otázky evropského práva (od roku 1994); poradce pro otázky
práva hospodářské soutěže a spotřebitelského práva na ministerstvu
financí, hospodářství a investic (2000–2010); poradce předsedy vlády
pro otázky práva hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (2010–
2011), konzultant Malta Competition and Consumer Affairs Authority
(maltského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů)
(2012); odborný asistent (1994–2001), docent (2001–2006), poté
přidružený profesor (od roku 2007) a vedoucí katedry Jeana Monneta
evropského práva na Maltské univerzitě (od roku 2009); spoluzakladatel
a místopředseda Maltese Association for European Law (Maltského
sdružení pro evropské právo); soudce Tribunálu od 8. října 2012.
Emmanuel Coulon
narozen v roce 1968; studia práv (univerzita Panthéon-Assas, Paříž);
studia managementu (univerzita Paříž-Dauphine); Collège d’Europe
(1992); vstupní zkouška do regionálního střediska pro vzdělávání
advokátních koncipientů v Paříži; advokátní zkoušky u advokátní
komory v Bruselu; výkon advokátní praxe v Bruselu; úspěšný uchazeč
v otevřeném výběrovém řízení Komise Evropských společenství;
referendář u Soudu prvního stupně Evropských společenství (kabinet
předsedy Saggia, 1996–1998; kabinet předsedy Vesterdorfa, 1998–
2002); vedoucí kabinetu předsedy Soudu prvního stupně (2003–2005);
vedoucí kanceláře Tribunálu od 6. října 2005.
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Změny ve složení Tribunálu v roce 2012

Slavnostní zasedání konané dne 17. září 2012
Po odstoupení p. Enza Moavera Milanesiho jmenovali zástupci vlád členských států Evropské unie
rozhodnutím ze dne 5. září 2012 p. Guida Berardise soudcem Tribunálu Evropské unie na zbytek
funkčního období, a sice do 31. srpna 2013.
Slavnostní zasedání konané dne 8. října 2012
Rozhodnutím ze dne 20. září 2012 byl jmenován soudcem Tribunálu na období od 22. září 2012 do
31. srpna 2013 p. Eugène Buttigieg za pí Enu Cremona.
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Protokolární pořádky

od 1. ledna 2012 do 22. března 2012

od 23. března 2012 do 16. září 2012

Pan M. JAEGER, předseda Tribunálu
Pan J. AZIZI, předseda senátu
Pan N. J. FORWOOD, předseda senátu
Pan O. CZÚCZ, předseda senátu
Paní I. PELIKÁNOVÁ, předsedkyně senátu
Pan S. PAPASAVVAS, předseda senátu
Pan A. DITTRICH, předseda senátu
Pan L. TRUCHOT, předseda senátu
Pan H. KANNINEN, předseda senátu
Paní M. E. MARTINS RIBEIRO, soudkyně
Pan F. DEHOUSSE, soudce
Paní E. CREMONA, soudkyně
Paní I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, soudkyně
Pan V. VADAPALAS, soudce
Paní K. JÜRIMÄE, soudkyně
Paní I. LABUCKA, soudkyně
Pan N. WAHL, soudce
Pan M. PREK, soudce
Pan S. SOLDEVILA FRAGOSO, soudce
Pan S. FRIMODT NIELSEN, soudce
Pan K. O‘HIGGINS, soudce
Pan J. SCHWARCZ, soudce
Pan M. VAN DER WOUDE, soudce
Pan D. GRATSIAS, soudce
Pan A. POPESCU, soudce
Paní M. KANČEVA, soudkyně

Pan M. JAEGER, předseda Tribunálu
Pan J. AZIZI, předseda senátu
Pan N. J. FORWOOD, předseda senátu
Pan O. CZÚCZ, předseda senátu
Paní I. PELIKÁNOVÁ, předsedkyně senátu
Pan S. PAPASAVVAS, předseda senátu
Pan A. DITTRICH, předseda senátu
Pan L. TRUCHOT, předseda senátu
Pan H. KANNINEN, předseda senátu
Paní M. E. MARTINS RIBEIRO, soudkyně
Pan F. DEHOUSSE, soudce
Paní I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, soudkyně
Pan V. VADAPALAS, soudce
Paní K. JÜRIMÄE, soudkyně
Paní I. LABUCKA, soudkyně
Pan N. WAHL, soudce
Pan M. PREK, soudce
Pan S. SOLDEVILA FRAGOSO, soudce
Pan S. FRIMODT NIELSEN, soudce
Pan K. O‘HIGGINS, soudce
Pan J. SCHWARCZ, soudce
Pan M. VAN DER WOUDE, soudce
Pan D. GRATSIAS, soudce
Pan A. POPESCU, soudce
Paní M. KANČEVA, soudkyně

Pan E. COULON, vedoucí soudní kanceláře

Pan E. COULON, vedoucí soudní kanceláře
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Protokolární pořádky

od 17. září 2012 do 7. října 2012

od 8. října 2012 do 28. listopadu 2012

Pan M. JAEGER, předseda Tribunálu
Pan J. AZIZI, předseda senátu
Pan N. J. FORWOOD, předseda senátu
Pan O. CZÚCZ, předseda senátu
Paní I. PELIKÁNOVÁ, předsedkyně senátu
Pan S. PAPASAVVAS, předseda senátu
Pan A. DITTRICH, předseda senátu
Pan L. TRUCHOT, předseda senátu
Pan H. KANNINEN, předseda senátu
Paní M. E. MARTINS RIBEIRO, soudkyně
Pan F. DEHOUSSE, soudce
Paní I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, soudkyně
Pan V. VADAPALAS, soudce
Paní K. JÜRIMÄE, soudkyně
Paní I. LABUCKA, soudkyně
Pan N. WAHL, soudce
Pan M. PREK, soudce
Pan S. SOLDEVILA FRAGOSO, soudce
Pan S. FRIMODT NIELSEN, soudce
Pan K. O‘HIGGINS, soudce
Pan J. SCHWARCZ, soudce
Pan M. VAN DER WOUDE, soudce
Pan D. GRATSIAS, soudce
Pan A. POPESCU, soudce
Paní M. KANČEVA, soudkyně
Pan G. BERARDIS, soudce

Pan M. JAEGER, předseda Tribunálu
Pan J. AZIZI, předseda senátu
Pan N. J. FORWOOD, předseda senátu
Pan O. CZÚCZ, předseda senátu
Paní I. PELIKÁNOVÁ, předsedkyně senátu
Pan S. PAPASAVVAS, předseda senátu
Pan A. DITTRICH, předseda senátu
Pan L. TRUCHOT, předseda senátu
Pan H. KANNINEN, předseda senátu
Paní M. E. MARTINS RIBEIRO, soudkyně
Pan F. DEHOUSSE, soudce
Paní I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, soudkyně
Pan V. VADAPALAS, soudce
Paní K. JÜRIMÄE, soudkyně
Paní I. LABUCKA, soudkyně
Pan N. WAHL, soudce
Pan M. PREK, soudce
Pan S. SOLDEVILA FRAGOSO, soudce
Pan S. FRIMODT NIELSEN, soudce
Pan K. O‘HIGGINS, soudce
Pan J. SCHWARCZ, soudce
Pan M. VAN DER WOUDE, soudce
Pan D. GRATSIAS, soudce
Pan A. POPESCU, soudce
Paní M. KANČEVA, soudkyně
Pan G. BERARDIS, soudce
Pan E. BUTTIGIEG, soudce

Pan E. COULON, vedoucí soudní kanceláře

Pan E. COULON, vedoucí soudní kanceláře
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od 29. listopadu 2012 do 31. prosince 2012
Pan M. JAEGER, předseda Tribunálu
Pan J. AZIZI, předseda senátu
Pan N. J. FORWOOD, předseda senátu
Pan O. CZÚCZ, předseda senátu
Paní I. PELIKÁNOVÁ, předsedkyně senátu
Pan S. PAPASAVVAS, předseda senátu
Pan A. DITTRICH, předseda senátu
Pan L. TRUCHOT, předseda senátu
Pan H. KANNINEN, předseda senátu
Paní M. E. MARTINS RIBEIRO, soudkyně
Pan F. DEHOUSSE, soudce
Paní I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, soudkyně
Pan V. VADAPALAS, soudce
Paní K. JÜRIMÄE, soudkyně
Paní I. LABUCKA, soudkyně
Pan M. PREK, soudce
Pan S. SOLDEVILA FRAGOSO, soudce
Pan S. FRIMODT NIELSEN, soudce
Pan K. O‘HIGGINS, soudce
Pan J. SCHWARCZ, soudce
Pan M. VAN DER WOUDE, soudce
Pan D. GRATSIAS, soudce
Pan A. POPESCU, soudce
Paní M. KANČEVA, soudkyně
Pan G. BERARDIS, soudce
Pan E. BUTTIGIEG, soudce
Pan E. COULON, vedoucí soudní kanceláře
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Bývalí členové Tribunálu

Edward David Alexander Ogilvy, (1989–1992)
Yeraris Christos (1989–1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989–1995), předseda (1989–1995)
Biancarelli Jacques (1989–1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989–1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989–1996)
Kirschner Heinrich (1989–1997)
Saggio Antonio (1989–1998), předseda (1995–1998)
Briët Cornelis Paulus (1989–1998)
Lenaerts Koen (1989–2003)
Vesterdorf Bo (1989–2007), předseda (1998–2007)
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989–2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992–1998)
Bellamy Christopher William (1992–1999)
Potocki André (1995–2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995–2003)
Lindh Pernilla (1995–2006)
Tiili Virpi (1995–2009)
Cooke John D. (1996–2008)
Pirrung Jörg (1997–2007)
Mengozzi Paolo (1998–2006)
Meij Arjen W. H. (1998–2010)
Vilaras Mihalis (1998–2010)
Legal Hubert (2001–2007)
Trstenjak Verica (2004–2006)
Šváby Daniel (2004–2009)
Cremona Ena (2004–2012)
Moavero Milanesi Enzo (2006–2011)
Wahl Nils (2006–2012)
Čipev Teodor (2007–2010)
Ciucă Valeriu M. (2007–2010)
Předsedové
Da Cruz Vilaça José Luis (1989–1995)
Saggio Antonio (1995–1998)
Vesterdorf Bo (1998–2007)
Vedoucí soudní kanceláře
Jung Hans (1989–2005)
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C – Soudní statistiky Tribunálu
Obecná činnost Tribunálu
1.

Zahájené, ukončené, projednávané věci (2008–2012)

Zahájené věci
2.
3.
4.

Povaha řízení (2008–2012)
Povaha žalob (2008–2012)
Předmět žalob (2008–2012)

Ukončené věci
5.
6.
7.
8.
9.

Povaha řízení (2008–2012)
Předmět žalob (2012)
Předmět žalob (2008–2012) (rozsudky a usnesení)
Soudní kolegia (2008–2012)
Délka trvání řízení v měsících (2008–2012) (rozsudky a usnesení)

Věci projednávané k 31. prosinci
10. Povaha řízení (2008–2012)
11. Předmět žalob (2008–2012)
12. Soudní kolegia (2008–2012)
Různé
13. Řízení o předběžných opatřeních (2008–2012)
14. Zrychlená řízení (2008–2012)
15.	
Rozhodnutí Tribunálu, proti kterým byl podán kasační opravný prostředek
k Soudnímu dvoru (1990–2012)
16.	Rozdělení kasačních opravných prostředků k Soudnímu dvoru podle povahy řízení
(2008–2012)
17.	
Výsledky kasačních opravných prostředků k Soudnímu dvoru (2012) (rozsudky
a usnesení)
18.	Výsledky kasačních opravných prostředků k Soudnímu dvoru (2008–2012) (rozsudky
a usnesení)
19. Obecný vývoj (1989–2012) (zahájené, ukončené, projednávané věci)
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Obecná činnost Tribunálu – Zahájené, ukončené, projednávané
věci (2008–2012)1 2

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2008

 Zahájené věci

2009

2010

 Ukončené věci

2008
Zahájené věci
Ukončené věci
Projednávané věci

1

2011

629
605
1 178

2009
568
555
1 191

2012

 Projednávané věci

2010
636
527
1 300

2011
722
714
1 308

2012
617
688
1 237

Není-li uvedeno jinak, tato tabulka a tabulky na následujících stranách zohledňují zvláštní řízení.
Za „zvláštní řízení“ jsou považována: odpor proti rozsudku (článek 41 statutu ESD; článek 122 jednacího řádu
Tribunálu); námitky třetí osoby (článek 42 statutu ESD; článek 123 jednacího řádu Tribunálu); obnova řízení
(článek 44 statutu ESD; článek 125 jednacího řádu Tribunálu); výklad rozsudku (článek 43 statutu ESD; článek 129
jednacího řádu Tribunálu); určení nákladů řízení (článek 92 jednacího řádu Tribunálu); právní pomoc (článek 96
jednacího řádu Tribunálu) a oprava rozsudku (článek 84 jednacího řádu Tribunálu).

2

Není-li uvedeno jinak, tato tabulka a tabulky na následujících stranách nezohledňují řízení o předběžných
opatřeních.
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Zahájené věci – Povaha řízení (2008–2012)

300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

 Státní podpory

 Hospodářská
soutěž

 Veřejná služba

 Duševní vlastnictví

 Ostatní přímé žaloby

 Kasační opravné
prostředky

 Kasační opravné
prostředky proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních a vedlejším
účastenství

 Zvláštní řízení

2008
Státní podpory
Hospodářská soutěž
Veřejná služba
Duševní vlastnictví
Ostatní přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším účastenství
Zvláštní řízení
Celkem

178

2009

2010

2011

2012

56
71
2
198
178
37

46
42

42
79

67
39

36
34

207
158
31

207
207
23

219
264
44

238
220
10

87
629

84
568

1
77
636

1
88
722

1
78
617
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Zahájené věci – Povaha žalob (2008–2012)
Rozdělení v roce 2012
Žaloby na neplatnost
41,65 %
Zvláštní řízení
12,64 %

Žaloby pro
nečinnost
1,30 %

Kasační opravné
prostředky proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních a vedlejším
účastenství
0,16 %
Kasační opravné
prostředky
1,62 %

Žaloby na neplatnost
Žaloby pro nečinnost
Žaloby na náhradu škody
Žaloby na základě rozhodčí doložky
Duševní vlastnictví
Veřejná služba
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším účastenství
Zvláštní řízení
Celkem
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Žaloby na
náhradu škody
2,76 %
Žaloby na základě
rozhodčí doložky
1,30 %

Duševní vlastnictví
38,57 %

2008
269
9
15
12
198
2
37

2009
214
7
13
12
207

2010
304
7
8
9
207

2011
341
8
16
5
219

2012
257
8
17
8
238

31

23

44

10

87
629

84
568

1
77
636

1
88
722

1
78
617
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Zahájené věci – Předmět žalob (2008–2012)1

2008
Celní unie a společný celní tarif
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Energie
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec, vlastní
zdroje, boj proti podvodům…)
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Kultura
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele
Omezující opatření (Vnější činnost)
Politika rybolovu
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Přistoupení nových států
Přístup k dokumentům
Registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH)
Rozhodčí doložka
Sociální politika
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Státní podpory
Svoboda usazování
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Volný pohyb zboží
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem Smlouva o ES/SFEU
Celkem Smlouva o ESUO
Celkem Smlouva o ESAE
Služební řád úředníků
Zvláštní řízení
CELKEM

1

2009
1

1
198

2010
5

207
2

4
1
1
207

2011
10
1
1
219
1

1
71
6
23
10
2
7
23

42
6
32
1
8

22

7
1
1
2
1
15

12
6

12
2

55
1
31
2
2
1
3
1

46

3

2012
6
1
238

4
79
24
17

4
39
3
44

1
3
34
4
40

9

11

20

21
19

93
3

60

1
19

21

18

8
9
4
1
42

3
5
5

2
8
1

67

36
23
12
1

19
2
5
1
4
1
6

15
4
1
1
1

18
2
2

3

14
7
502
1

19
4
452

24
15
533

4
2
22
6
587

3
1
11
3
527

39
87
629

32
84
568

1
25
77
636

47
88
722

12
78
617

1

Vstup v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dne 1. prosince 2009 si vyžádal změnu prezentace
předmětů řízení. Údaje za období 2008–2009 byly odpovídajícím způsobem změněny.
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Ukončené věci – Povaha řízení (2008–2012)

250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

 Státní podpory

 Hospodářská
soutěž

 Veřejná služba

 Duševní vlastnictví

 Ostatní přímé žaloby

 Kasační opravné
prostředky

 Kasační opravné
prostředky proti
rozhodnutím
o předběžných
opatřeních a vedlejším
účastenství

 Zvláštní řízení

2008
Státní podpory
Hospodářská soutěž
Veřejná služba
Duševní vlastnictví
Ostatní přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Kasační opravné prostředky proti
rozhodnutím o předběžných
opatřeních a vedlejším účastenství
Zvláštní řízení
Celkem
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2009

37
31
33
171
229
21

70
31
1
168
171
31

83
605

83
555

2010

2011
50
38

2012

180
149
37

41
100
1
240
222
29

63
61
210
240
32

1
72
527

1
80
714

1
81
688
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Ukončené věci – Předmět žalob (2012)

Rozsudky
Celní unie a společný celní tarif
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec, vlastní
zdroje, boj proti podvodům…)
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Obchodní politika
Omezující opatření (Vnější činnost)
Politika rybolovu
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Přístup k dokumentům
Registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH)
Rozhodčí doložka
Sociální politika
Státní podpory
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem Smlouva o ES/SFEU
Služební řád úředníků
Zvláštní řízení
CELKEM

182

Usnesení
2

Celkem

1
160

50

6
2
1
210

49
10
4
11
7
3
1
9

2
2
12
2
37
3
35
6
1
12

2
2
61
12
41
14
42
9
2
21

1
2
1
33
11
1
1
2
2
1
9
5
237
16
81
334

1
11
1
63
24
2
1
2
3
1
32
8
574
33
81
688

9
30
13
1

1
23
3
337
17
354

4
2
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Ukončené věci – Předmět žalob (2008–2012)1
(rozsudky a usnesení)

2008
Celní unie a společný celní tarif
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Energie
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec, vlastní
zdroje, boj proti podvodům…)
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Kultura
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele
Omezující opatření (Vnější činnost)
Politika rybolovu
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Přistoupení nových států
Přístup k dokumentům
Registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH)
Rozhodčí doložka
Sbližování právních předpisů
Sociální politika
Státní podpory
Svoboda usazování
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Volný pohyb zboží
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem Smlouva o ES/SFEU
Celkem Smlouva o ESAE
Služební řád úředníků
Zvláštní řízení
CELKEM

1

2009

6
2
3
171

2010
10

169

2011

4
1
2
180
2

2012
1

1
240

6
2
1
210

2
38
2
26

3
100
9
36

2
2
61
12
41

8
2
10

10
1
32
5

2
1
31
42
22
1
12

2
31
3
20
2
6

6
4

8
17

1

3
1
6

21

23

21

10

12

4
6

1
11

6
70

6
50

5
41

1
63

12
1

16
2
4

15
3
5
2
3

24
2

5
1
26
22
599
1
34
80
714

3
1
32
8
574

14
42
9

1
15
9
1
2
37
1
26
1
2
2
2
1
48
17
468
54
83
605

1
2
3
1
46
9
439
1
32
83
555

2

2
3
1
16
6
417
38
72
527

1
2

33
81
688

Vstup v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dne 1. prosince 2009 si vyžádal změnu prezentace
předmětů řízení. Údaje za období 2008–2009 byly odpovídajícím způsobem změněny.
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Ukončené věci – Soudní kolegia (2008–2012)
Rozdělení v roce 2012

Senáty složené
ze tří soudců
86,05 %

Kasační senát
5,38 %
Předseda
Tribunálu
7,27 %
Senáty složené
z pěti soudců
1,31 %

Celkem

Usnesení

Rozsudky

2012
Celkem

Usnesení

Rozsudky

2011
Celkem

Usnesení

Rozsudky

2010
Celkem

Usnesení

Rozsudky

2009
Celkem

Usnesení

Rozsudky

2008

Velký senát
2
2
Kasační senát
16 10 26 20 11 31 22 15 37 15 14 29 17 20 37
Předseda Tribunálu
52 52
50 50
54 54
56 56
50 50
Senáty složené z pěti
soudců
15
2 17 27
2 29
8
8 19
6 25
9
9
Senáty složené ze tří
soudců
228 282 510 245 200 445 255 168 423 359 245 604 328 264 592
Samosoudce
3
3
Celkem 259 346 605 292 263 555 288 239 527 393 321 714 354 334 688
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Ukončené věci – Délka trvání řízení v měsících (2008–2012)1
(rozsudky a usnesení)

60
50
40
30
20
10
0
2008

2010

2011

2012

 Státní podpory

 Hospodářská soutěž

 Veřejná služba

 Duševní vlastnictví

 Ostatní přímé žaloby

 Kasační opravné prostředky

Státní podpory
Hospodářská soutěž
Veřejná služba
Duševní vlastnictví
Ostatní přímé žaloby
Kasační opravné prostředky

1

2009

2008
48,1
40,2
38,6
20,4
20,6
16,1

2009
50,3
46,2
52,8
20,1
23,9
16,1

2010
32,4
45,7
20,6
23,7
16,6

2011
32,8
50,5
45,3
20,3
22,8
18,3

2012
31,5
48,4
20,3
22,2
16,8

Výpočet průměrné délky trvání řízení nezohledňuje: věci, ve kterých bylo rozhodnuto mezitímním rozsudkem;
zvláštní řízení; kasační opravné prostředky proti předběžným opatřením; věci postoupené Soudním dvorem
v návaznosti na změnu rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a Tribunálem; věci postoupené Tribunálem
v návaznosti na začátek fungování Soudu pro veřejnou službu.
Délka trvání je vyjádřena v měsících a desetinách měsíce.
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Věci projednávané k 31. prosinci – Povaha řízení (2008–2012)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

 Státní podpory

 Hospodářská soutěž

 Veřejná služba

 Ostatní přímé žaloby

 Kasační opravné prostředky

 Zvláštní řízení

2008
Státní podpory
Hospodářská soutěž
Veřejná služba
Duševní vlastnictví
Ostatní přímé žaloby
Kasační opravné prostředky
Zvláštní řízení
Celkem

186

185
236
2
316
371
46
22
1 178

2009
161
247
1
355
358
46
23
1 191

2010
153
288
1
382
416
32
28
1 300

 Duševní vlastnictví

2011

2012
179
227

152
200

361
458
47
36
1 308

389
438
25
33
1 237
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11.

Věci projednávané k 31. prosinci – Předmět žalob (2008–2012)1

Celní unie a společný celní tarif
Daně
Doprava
Duševní a průmyslové vlastnictví
Energie
Finanční předpisy (rozpočet, finanční rámec, vlastní
zdroje, boj proti podvodům…)
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Kultura
Obchodní politika
Ochrana spotřebitele
Omezující opatření (Vnější činnost)
Politika rybolovu
Právo podniků
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Přístup k dokumentům
Registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (nařízení REACH)
Rozhodčí doložka
Sociální politika
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Státní podpory
Veřejné zakázky
Veřejné zdraví
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb osob
Volný pohyb služeb
Volný pohyb zboží
Výzkum, technologický rozvoj a vesmír
Vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem Smlouva o ES/SFEU
Celkem Smlouva o ESUO
Celkem Smlouva o ESAE
Služební řád úředníků
Zvláštní řízení
CELKEM

1

Tribunál

2008
11

2009

2010

2011
15
1
1
361
1

2012
15

2
2
288
38
32

2
3
227
32
40

1
4
200
24
39

34
1
29
27

35

41

90
25

108
16

2
42

3
40

1
37

8
19
4
1
152
40
6
5
3
4

7
18
4
1
178
43
5
2
1
1

8
15
4
1
151
42
15
3

8

7
1
61
18
1 223
1

7
1
40
13
1 176
1

48
36
1 308

27
33
1 237

6

6

2
317

2
355
2

1
382

3

2

236
13
29
1
31
3
19
24

247
16
41

3
35

33
3
18
8
1
2
44

20
10

22
6

184
34
3
3
2
3
2
3
1
84
30
1 106
1
1
48
22
1 178

160
41
4
8
2
5
8
1
57
25
1 119
1
48
23
1 191

65
34
1 235
1
1
35
28
1 300

389
1

Vstup v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dne 1. prosince 2009 si vyžádal změnu prezentace
předmětů řízení. Údaje za období 2008–2009 byly odpovídajícím způsobem změněny.
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Věci projednávané k 31. prosinci – Soudní kolegia (2008–2012)
Rozdělení v roce 2012
Nepřidělené
5,09 %

Senáty složené
ze tří soudců
90,78 %

Kasační senát
3,07 %
Předseda Tribunálu
0,24 %
Senáty složené
z pěti soudců
0,81 %

2008
Kasační senát
Předseda Tribunálu
Senáty složené z pěti soudců
Senáty složené ze tří soudců
Samosoudce
Nepřidělené
Celkem

188

2009

2010

46

46

67
975

49
1 019
2
75
1 191

90
1 178

2011

2012

32
3
58
1 132

51
3
16
1 134

38
3
10
1 123

75
1 300

104
1 308

63
1 237
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13.

Tribunál

Různé – Řízení o předběžných opatřeních (2008–2012)

60
50
40
30
20
10

58

57

24

20

41

38

44

52

21

23

0
2008

2009

2010

 Zahájená

2011

2012

 Ukončená

Rozdělení v roce 2012

Hospodářská soutěž
Omezující opatření (Vnější
činnost)
Přístup k dokumentům
Registrace, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek
(nařízení REACH)
Rozhodčí doložka
Služební řád úředníků
Státní podpory
Veřejné zakázky
Výzkum, technologický rozvoj
a vesmír
Celkem
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Směr rozhodnutí
Ukončená
Zahájená řízení
Vyškrtnutí/
řízení
o předběžných
o předběžných Souhlas Nevydání Zamítnutí
opatřeních
rozhodnutí
opatřeních
ve věci
6
5
3
1
1
4

6
1

2

1
1
1
3
4

1
1
3
5

1

1
21

1
23

4
1

1

1
2

1
1
3

4

7

1
12
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Různé – Zrychlená řízení (2008–2012)1 2

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Celní unie a společný celní tarif
Hospodářská soutěž
1
Hospodářská, sociální a teritoriální
soudržnost
Institucionální právo
1
Obchodní politika
Omezující opatření (Vnější činnost)
4
Přístup k dokumentům
2
Rozhodčí doložka
1
Řízení
Služební řád úředníků
1
Sociální politika
Státní podpory
1
Veřejné zakázky
3
Veřejné zdraví
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb služeb
Zemědělství
1
Životní prostředí
Celkem 15

1

2
3

2011

1

1
1
4
2

2

2

1
2
5
4

1
2
2
4

1

1

3

3

1

1

10

10

7
2

5
2

1

1

1
2 24

22

4

1
3
30
2

4

Zamítnutá

1
2

1
2

1

1

Odloženo3

2012
Směr
rozhodnutí
Povolená

Zahájená

Odloženo3

2011
Směr
rozhodnutí
Povolená

Zahájená

Odloženo3

Zamítnutá

Zahájená

 Odloženo3

2010
Směr
rozhodnutí
Povolená

Odloženo3

Zamítnutá

2009
Směr
rozhodnutí
Povolená

Odloženo3

Zamítnutá

2008
Směr
rozhodnutí

2012

 Zamítnutá

Zahájená

 Povolená

Zahájená

 Zahájená

2010

Zamítnutá

2009

Povolená

2008

1
2

2
12
1

7

3
11
1

4

2
17
2

1
1

1
1
1

1

6

1
3

7

2
1
1
2
1
2 22

2
1

1
2

2
5

2
1

3

1
3
3 18

2
43

2
2 23

9 26

5 28

2

Zrychlené projednání věci před Tribunálem může být odsouhlaseno na základě článku 76a jednacího řádu. Toto
ustanovení je použitelné od 1. února 2001.
Vstup v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dne 1. prosince 2009 si vyžádal změnu prezentace
předmětů řízení. Údaje za období 2008–2009 byly odpovídajícím způsobem změněny.
Do kategorie „odloženo“ spadají následující případy: zpětvzetí žádosti, zpětvzetí a případy, kdy je o žalobě
rozhodnuto usnesením před tím, než je rozhodnuto o žádosti o projednání věci ve zrychleném řízení.
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Různé – Rozhodnutí Tribunálu, proti kterým byl podán kasační
opravný prostředek k Soudnímu dvoru (1990–2012)

600
500
400
300
200
100

 Počet rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1

Počet rozhodnutí, proti kterým
byl podán kasační opravný
prostředek
16
13
25
17
12
47
27
35
67
60
67
69
47
66
53
64
77
78
84
92
98
158
132

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

C
 elkový počet napadnutelných
rozhodnutí1

Celkový počet napadnutelných
rozhodnutí1
46
62
86
73
105
143
133
139
224
180
225
230
224
260
261
297
281
290
339
371
338
532
514

Procentní podíl rozhodnutí, proti
kterým byl podán kasační
opravný prostředek
35 %
21 %
29 %
23 %
11 %
33 %
20 %
25 %
30 %
33 %
30 %
30 %
21 %
25 %
20 %
22 %
27 %
27 %
25 %
25 %
29 %
30 %
26 %

Celkový počet napadnutelných rozhodnutí – rozsudky, usnesení o předběžných opatřeních a o zamítnutí
vedlejšího účastenství a všechna usnesení ukončující řízení jiná než usnesení o vyškrtnutí a o postoupení – pro
která uplynula lhůta pro podání kasačního opravného prostředku nebo byl kasační opravný prostředek podán.
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Celkem

Zvláštní
řízení

Kasační opravné Ostatní přímé Duševní
prostředky
žaloby
vlastnictví
Veřejná
služba

Hospodářská
Státní
soutěž
podpory

192

84

339 25 %

92

371 25 %

98

338 29 %

158

532 30 %

Kasační opravné prostředky v %

2011
Napadnutelná rozhodnutí

Rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

Kasační opravné prostředky v %

2010
Napadnutelná rozhodnutí

Rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

Kasační opravné prostředky v %

2009

Napadnutelná rozhodnutí

Rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

Kasační opravné prostředky v %

2008

Napadnutelná rozhodnutí

Rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

Kasační opravné prostředky v %

16.

Napadnutelná rozhodnutí

Rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

Tribunál
Soudní statistiky

Různé – Rozdělení kasačních opravných prostředků
k Soudnímu dvoru podle povahy řízení (2008–2012)

2012

4
19 21 %
23
51 45 %
17
34 50 %
10
37 27 %
18
52 35 %

7
26 27 %
11
45 24 %
15
33 45 %
49
90 54 %
24
60 40 %

9
31 29 %
1
3 33 %
1
1 100 %

24
105 23 %
25
153 16 %
32
140 23 %
39
201 19 %
41
190 22 %

40
158 25 %
32
119 27 %
34
131 26 %
59
203 29 %
47
208 23 %

2

0%

2

2 100 %

132

514 26 %
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Celní unie a společný celní tarif
Duševní a průmyslové vlastnictví
Hospodářská a měnová politika
Hospodářská soutěž
Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost
Institucionální právo
Obchodní politika
Právní zásady Unie
Přístup k dokumentům
Sociální politika
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Státní podpory
Veřejné zakázky
Vnější činnost Evropské unie
Volný pohyb služeb
Zemědělství
Životní prostředí
Celkem
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1
25
2
23
1
16
4
2
1
4
5
3
1
2
4
4
98

2
1
1
2
1
2

Celkem

Vyškrtnutí / Nevydání
rozhodnutí ve věci

Úplné nebo částečné
zrušení s vrácením

Úplné nebo částečné
zrušení bez vrácení

Různé – Výsledky kasačních opravných prostředků
k Soudnímu dvoru (2012) (rozsudky a usnesení)
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opravné prostředky
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Různé – Výsledky kasačních opravných prostředků
k Soudnímu dvoru (2008–2012) (rozsudky a usnesení)
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2008
51
16
7
3
77

2009
84
12
3
5
104

2010
73
6
5
4
88

2011
101
9
6
8
124

2012
98
12
4
15
129
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Různé – Obecný vývoj (1989–2012)
Zahájené, ukončené, projednávané věci

Zahájené věci1
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Celkem

Ukončené věci2
169
59
95
123
596
409
253
229
644
238
384
398
345
411
466
536
469
432
522
629
568
636
722
617
9 950

1
82
67
125
106
442
265
186
186
348
659
343
340
331
339
361
610
436
397
605
555
527
714
688
8 713

Věci projednávané
k 31. prosinci každého roku
168
145
173
171
661
628
616
659
1 117
1 007
732
787
792
872
999
1 174
1 033
1 029
1 154
1 178
1 191
1 300
1 308
1 237

1

1989: Soudní dvůr postoupil 153 věcí nově zřízenému Soudu prvního stupně.
1993: Soudní dvůr postoupil 451 věcí z důvodu prvního rozšíření pravomocí Soudu prvního stupně.
1994: Soudní dvůr postoupil 14 věcí z důvodu druhého rozšíření pravomocí Soudu prvního stupně.
2004–2005: Soudní dvůr postoupil 25 věcí z důvodu třetího rozšíření pravomocí Soudu prvního stupně.

2

2005–2006: Soud prvního stupně postoupil 118 věcí nově zřízenému Soudu pro veřejnou službu.
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Soud pro veřejnou službu

A – Činnost Soudu pro veřejnou službu v roce 2012
Autor: předseda Soudu pro veřejnou službu Sean Van Raepenbusch
1. Rok 2012 byl po obměně tří členů Soudu pro veřejnou službu k 6. říjnu 2011 prvním celým rokem,
kdy Soud fungoval v novém složení.
2. Ze soudních statistik Soudu pro veřejnou službu za rok 2012 vyplývá další nárůst počtu
zahájených věcí (178) oproti předchozímu roku (159). Tento počet tak od roku 2008 (111) trvale
narůstá.
Počet ukončených věcí (121) naproti tomu ve srovnání s předchozím rokem (166), kdy Soud pro
veřejnou službu dosáhl nejlepšího kvantitativního výsledku od svého zřízení, zřetelně poklesl.
Tento pokles lze vysvětlit změnou ve složení Soudu, ke které došlo v roce 2011. Každý odcházející
soudce se totiž dlouho před uplynutím svého funkčního období snaží soustředit na dokončení těch
věcí, které může před odchodem ukončit, a ve fázi projednávání ponechává věci, které v daném
termínu ukončit nelze, zatímco nově jmenovaní soudci zpravidla dosahují plné výkonnosti
teprve po několika měsících ve funkci, neboť potřebují čas k prostudování spisů, nařízení jednání
a k rozhodování o žalobách. Ke značným potížím dochází zvláště tehdy, když se funkční obměna
týká – jako v tomto případě – téměř poloviny soudců.
Z výše uvedeného plyne, že počet projednávaných věcí ve srovnání s předchozím rokem značně
narostl (235 k 31. prosinci 2012 proti 178 k 31. prosinci 2011). Průměrná délka řízení se přitom
změnila jen nepatrně (14,8 měsíce v roce 2012 oproti 14,2 měsíce v roce 2011)1.
Předseda Soudu pro veřejnou službu rovněž vydal v roce 2012 jedenáct usnesení o předběžném
opatření oproti sedmi v roce 2011.
V roce 2012 bylo proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu podáno 11 kasačních opravných
prostředků k Tribunálu oproti 44 v roce 2011. Z 33 kasačních opravných prostředků rozhodnutých
v roce 2012 bylo 28 zamítnuto a jen čtyřem bylo částečně či v plném rozsahu vyhověno; 2 věci,
v nichž bylo rozhodnutí zrušeno, byly Soudu vráceny. Jeden kasační opravný prostředek byl
vyškrtnut.
Dále 4 věci skončily smírným narovnáním podle článku 69 jednacího řádu.
3. Rok 2012 se vyznačuje i tím, že dne 11. srpna 2012 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie
a přílohy I k němu2. Tato změna umožňuje mimo jiné jmenovat přechodné soudce, aby nahradili
v nepřítomnosti soudce, na jejichž straně nastane dlouhodobá překážka, která jim brání v účasti
na vyřizování věcí, aniž se stali plně invalidními. Cílem je zabránit tomu, aby se v důsledku takové
indispozice ocitl Soud pro veřejnou službu v nepříznivé situaci, v níž by nemohl vykonávat soudní
pravomoci. Na základě nařízení č. 741/2012 přijaly Evropský parlament a Rada dne 25. října 2012

1

Doba případného přerušení řízení není zahrnuta.

2

Úř. věst. L 228, s. 1.
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nařízení (EU, Euratom) č. 979/2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské
unie3. Uvedené nařízení upravuje postavení takových soudců.
4. V následujícím textu jsou uvedena nejvýznamnější rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu.

I.

Procesněprávní aspekty

Podmínky přípustnosti
1.

Akt nepříznivě zasahující do právního postavení

V rozsudku ze dne 23. října 2012, Eklund v. Komise (F-57/11), Soud pro veřejnou službu připomněl,
že nabídka pracovního místa adresovaná kandidátovi s tím, že bude jmenován úředníkem,
představuje pouhé prohlášení o úmyslu, jelikož ke jmenování může dojít jen ve formě a za
podmínek stanovených služebním řádem úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“).
V důsledku toho Soud rozhodl, že odvolání nabídky pracovního místa nelze napadnout žalobou
na neplatnost. V tomtéž rozsudku však Soud pro veřejnou službu podotkl, že rozhodnutí
nepokračovat v nabízení pracovního místa a takovou nabídku odvolat v okamžiku, kdy ji žalobce
již přijal, představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení.

2.

Právní zájem na řízení

Soud pro veřejnou službu v rozsudku ze dne 11. prosince 2012, Ntouvas v. ECDC (F-107/11), připomněl
svou judikaturu, podle které může žalobce pokračovat v řízení o žalobě na neplatnost rozhodnutí
jen tehdy, přetrvává-li u něj vzniklý a trvající osobní zájem na zrušení i po podání žaloby, a poté
dospěl k závěru, že žalobce neztrácí právní zájem na řízení o žalobě proti hodnotícímu posudku
v důsledku toho, že již nepracuje u agentury, která jej hodnotila, ani toho, že tento posudek zůstává
důvěrný. Soud pro veřejnou službu vycházel v této souvislosti ze skutečnosti, že hodnotící posudek
představuje formální písemný doklad o kvalitě práce odváděné dotčenou osobou a obsahuje
posouzení kvalit, které hodnocená osoba projevila při své profesní činnosti.

3.

Dodržování postupu před zahájením soudního řízení

Soud pro veřejnou službu připomněl ve dvou rozsudcích ze dne 20. června 2012, Cristina v. Komise
(F-66/11 a F-83/11), že právním prostředkem dostupným proti rozhodnutí výběrové komise pro
výběrové řízení je zpravidla přímé podání žaloby k unijnímu soudu bez předchozí stížnosti. Na
základě toho dospěl k závěru, že kandidát ve výběrovém řízení, který podal stížnost proti takovému
rozhodnutí k orgánu oprávněnému ke jmenování (dále jen „OOJ“), nemusí vyčkat rozhodnutí OOJ
o této stížnosti a teprve poté podat žalobu k soudu. Právě naopak, dotyčný kandidát nemůže být
v důsledku podání stížnosti proti rozhodnutí výběrové komise pro výběrové řízení zbaven svého
práva obrátit se na příslušný soud přímo. Žaloba ovšem musí být podána ve lhůtě tří měsíců
a deseti dnů od oznámení rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do jeho právního postavení.

3

Úř. věst. L 303, s. 83.
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Soudní řízení
1.

Imunita zástupců účastníků řízení

Soud pro veřejnou službu vyložil v rozsudku ze dne 23. října 2012, Strack v. Komise, (F-44/05 RENV),
článek 30 svého jednacího řádu, který mu umožňuje odejmout imunitu zástupců účastníků řízení,
pokud jde o jejich ústní a písemná vyjádření učiněná v průběhu řízení, neboť žalobce navrhl
odejmutí této imunity zástupcům žalované. Soud pro veřejnou službu konstatoval, že tento
článek chrání zástupce účastníků řízení před případným stíháním, že jednotlivým účastníkům
řízení nestanoví možnost podat návrh na odejmutí imunity a že svoboda projevu těchto zástupců
přispívá ke spravedlivosti procesu, a zároveň rozhodl, že návrh na odejmutí imunity může podat
jen soud nebo příslušný vnitrostátní orgán, nikoli účastník řízení.

2.

Náklady řízení

Vzhledem k tomu, že unijní právo neupravuje sazby nahraditelných odměn, musí výši těchto
odměn posoudit samotný soud. Soud pro veřejnou službu v této souvislosti v usnesení ze dne
22. března 2012, Brune v. Komise (F-5/08 DEP), rozhodl, že hodinovou sazbu, kterou musí uplatnit,
nelze určit odkazem na průměrnou sazbu účtovanou advokáty bruselské advokátní komory, jelikož
by takový závěr mohl vybízet žalobce, aby si volili advokáty zapsané u této advokátní komory,
což by mohlo ovlivnit volný pohyb služeb. Lze naopak uznat hodinovou sazbu specializovaného
advokáta, jestliže přiměřeně informovaný účastník řízení mohl mít za to, že v daném sporu vyvstaly
zvlášť složité právní otázky, anebo pokud měl tento spor pro tohoto účastníka řízení zvláštní
význam.

II.

Meritorní aspekty

Obecné podmínky platnosti aktů
1.

Vada řízení

Ve výše uvedeném rozsudku Strack v. Komise připomněl Soud pro veřejnou službu, že vada řízení
může vést ke zrušení napadeného rozhodnutí, jen kdyby řízení bez této vady mohlo vést k jinému
výsledku. Podotkl přitom, že k tomu, aby důsledkem vady bylo zrušení napadeného rozhodnutí,
nemusí žalobce prokazovat, že by toto rozhodnutí nevyhnutelně muselo být jiné, kdyby nebylo
stiženo dotčenou vadou, ale postačí, aby nebylo naprosto vyloučeno, že by administrativa mohla
přijmout rozhodnutí jiné.

2.

Právo na obhajobu a právo účastnit se řízení

Soud pro veřejnou službu s cílem zabránit tomu, aby na administrativu byly před přijímáním aktů
nepříznivě zasahujících do právního postavení kladeny nepřiměřené nároky, rozhodl v rozsudku
ze dne 18. dubna 2012, Buxton v. Parlament (F-50/11), v souladu se svou dřívější judikaturou, že
se právo na obhajobu neuplatní v rámci postupu přidělování bodů úředníkovi za zásluhy, jelikož
tento postup, který je vlastní povyšovacímu řízení, nelze za žádných okolností srovnávat s řízením
zahájeným proti takovému úředníkovi. V rozsudku ze dne 16. května 2012, Skareby v. Komise
(F-42/10), Soud obdobně konstatoval, že se údajná oběť psychického obtěžování nemůže dovolávat
práva na obhajobu, jelikož šetření zahájené na základě její žádosti o pomoc nelze srovnávat se
šetřením zahájeným proti ní. Konečně v rozsudku ze dne 6. listopadu 2012, Marcuccio v. Komise
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(F-41/06 RENV), rozhodl, že ani aktivita výboru pro otázky invalidity nepředstavuje řízení zahájené
proti dotyčnému úředníkovi, takže neexistuje povinnost, plynoucí z práva na obhajobu, úředníka
vyslechnout.
Ve výše uvedeném rozsudku Skareby v. Komise však Soud pro veřejnou službu s ohledem na
obecnou zásadu řádné správy, upravenou článkem 41 Listiny základních práv Evropské unie, dodal,
že se údajná oběť obtěžování může dovolávat jiných procesních práv než práva na obhajobu, která
nemají takový rozsah jako posledně zmíněné právo. Tento právní názor v podstatě převzal Soud
pro veřejnou službu do výše uvedeného rozsudku Marcuccio v. Komise.
V tomtéž rozsudku Skareby v. Komise Soud pro veřejnou službu konkrétně dospěl k závěru, že
se žalobkyně, která měla možnost uplatnit své argumenty, před přijetím rozhodnutí o odepření
pomoci nemohla na základě výše uvedených procesních práv účinně dovolávat přístupu
k závěrečné zprávě vypracované po provedeném šetření a k důkazům shromážděným v průběhu
šetření, ani být vyslechnuta stran obsahu těchto dokumentů. Ve výše uvedeném rozsudku
Marcuccio v. Komise Soud rozhodl, že v řízení před výborem pro otázky invalidity jsou procesní práva
úředníka zachována, neboť jeho zájmy jsou chráněny jak tím, že v tomto výboru zasedá lékař, který
jej zastupuje, tak určením třetího lékaře vzájemnou dohodou obou členů jmenovaných každou ze
stran nebo, nedojde-li k dohodě, předsedou Soudního dvora, což představuje záruku nestrannosti,
a rovněž skutečností, že dotyčný úředník může výboru pro otázky invalidity předkládat veškeré
lékařské zprávy a potvrzení od lékařů, které konzultoval.

3.

Nestrannost

Soud pro veřejnou službu zrušil rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o pomoc při psychickém
obtěžování, vycházeje z toho, že osoba, která vedla šetření, na jehož základě bylo toto rozhodnutí
vydáno, objektivně nebyla nestranná. Soud pro veřejnou službu totiž v rozsudku ze dne 18. září
2012, Allgeier v. FRA (F-58/10), konstatoval, že vyšetřující předsedal správní radě jednoho ústavu,
který se žalovanou uzavřel významnou smlouvu, jež mohla být prodlužována, a dovodil z toho, že
význam tohoto obchodního vztahu mohl u žalobce vyvolat oprávněné obavy z toho, že vyšetřující
mohl být, ve snaze udržet tento obchodní vztah, veden úsilím zachovat renomé agentury.

4.

Povinnost dodržet přiměřenou lhůtu

Orgány mají podle zásady řádné správy povinnost při vedení všech správních řízení dodržovat
přiměřené lhůty. Soud pro veřejnou službu v této souvislosti ve výše uvedeném rozsudku Strack
v. Komise rozhodl, že délka postupu před zahájením soudního řízení upraveného články 90 a 91
služebního řádu zásadně nemůže být nepřiměřená, jelikož na základě lhůt stanovených v těchto
ustanoveních nemůže přesáhnout 14 měsíců a 10 dnů, byl-li postup zahájen žádostí, respektive
10 měsíců a 10 dnů, byl-li zahájen stížností.

5.

Povinnost neuplatnit protiprávní ustanovení

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 8. února 2012, Bouillez a další v. Rada (F-11/11), Soud
pro veřejnou službu rozhodl, že v případě, kdy se rozhodnutí obecné povahy přijaté orgánem
protiprávně odchyluje od ustanovení vyšší právní síly, nesmí daný orgán toto rozhodnutí obecné
povahy uplatňovat. Je tomu tak zejména v případě, kdy musí orgán rozhodnout o individuálním
postavení úředníka a přitom se potýká s obecným prováděcím ustanovením, které je v rozporu
s předpisem vyšší právní síly. V takovém případě musí daný orgán rozhodnout o individuálním
postavení dotčené osoby, aniž uplatní protiprávní obecné prováděcí ustanovení.
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6.

Soud pro veřejnou službu

Pluralita důvodů

V rozsudku ze dne 28. března 2012, BD v. Komise (F-36/11), připomněl Soud pro veřejnou službu,
že v případě, kdy je napadené rozhodnutí odůvodněno několika důvody, nemůže nesprávnost
jednoho z nich vést ke zrušení tohoto rozhodnutí, jsou-li ostatní důvody samy o sobě dostatečné
k jeho odůvodnění.

7.

Rušení aktů

Při projednávání žaloby ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 5. prosince 2012, Lebedef a další
v. Komise (F-110/11), uvedl Soud pro veřejnou službu, že každý normotvorný orgán musí, ne-li
trvale, pak alespoň pravidelně prověřovat, zda jím vytvořená pravidla stále odpovídají potřebám,
pro jejichž uspokojování byla zavedena, a pravidla, která ztratila opodstatnění a již neodpovídají
novému kontextu, v němž mají vyvolávat účinky, musí změnit nebo zrušit. Podle Soudu pro veřejnou
službu je takové prověřování obzvláště potřebné v případě aktualizace opravných koeficientů.
Soud pro veřejnou službu ve výše uvedeném rozsudku Eklund v. Komise nejprve připomněl,
že v souladu s teorií revokace aktů je třeba rozlišovat mezi právními akty, z nichž vznikají práva,
a právními akty, z nichž práva nevznikají, a rozhodl, že nabídka pracovního místa adresovaná
kandidátovi s tím, že bude jmenován úředníkem, představuje pouhé prohlášení o úmyslu
a nevznikají z ní práva, takže administrativa ji může kdykoli odvolat. Upřesnil také, že přijetí takové
nabídky jejím adresátem nevede ipso facto ke vzniku právního aktu, z něhož by vznikala práva,
ve smyslu uvedené teorie. Jak již bylo uvedeno, ke jmenování může totiž dojít jen ve formě a za
podmínek stanovených služebním řádem.

8.

Splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku

Soud pro veřejnou službu zastává názor, že administrativa může hledat řešení podle zásad ekvity
v konkrétním případě kandidáta, který byl ve všeobecném výběrovém řízení protiprávně prohlášen
za neúspěšného, a v rozsudku ze dne 13. prosince 2012, Honnefelder v. Komise (F-42/11), rozhodl,
že pokud bylo rozhodnutí nezapsat kandidáta na seznam kandidátů vhodných k přijetí zrušeno
z důvodu vady, kterou bylo stiženo celé výběrové řízení, jeví se rozhodnutí znovuotevřít výběrové
řízení jen vůči tomuto kandidátovi jako řešení, které může vést k úplnému splnění povinností
vyplývajících ze zrušujícího rozsudku, přestože jím nelze zajistit úplnou nápravu zjištěné vady.

Služební postup úředníků a zaměstnanců
1.

Výběrová řízení

V rozsudku ze dne 1. února 2012, Bancale a Buccheri v. Komise (F-123/10), Soud pro veřejnou
službu rozhodl, že požadavek na odbornou praxi nabytou po získání diplomu umožňujícího
přístup k výběrovému řízení je pro administrativu adekvátním způsobem, jak si zajistit spolupráci
s úředníky s kvalitativními vlastnostmi stanovenými v čl. 27 prvním pododstavci služebního
řádu, a tím i naplnit zájem služby. Odborná praxe nabytá po získání diplomu a související s tímto
diplomem může totiž přinést dotyčnému kandidátovi lepší přehled o uplatňování vědeckých
postupů na problémy praxe než odborná zkušenost nabytá před získáním diplomu. Z toho
vyplývá, že OOJ může v rámci své široké posuzovací pravomoci oprávněně rozhodnout, že přístup
k výběrovým řízením omezí na kandidáty, jejichž odborná praxe je přínosnější, a to z toho důvodu,
že ji nabyli po získání vysokoškolského diplomu a že s tímto diplomem souvisí.
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V rozsudku ze dne 18. září 2012, Cuallado Martorell v. Komise (F-96/09), dospěl Soud pro veřejnou
službu k závěru, že postup stanovený v oznámení o výběrovém řízení, podle kterého mohou
kandidáti ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení výsledků výběrového řízení podat žádost
o dodatečné informace a administrativa musí na takovou žádost do měsíce reagovat, představuje
postup, jehož cílem je umožnit kandidátům výkon zvláštního práva na přístup k některým
informacím, které se jich bezprostředně a individuálně týkají. Soud pro veřejnou službu z toho
dovodil, že důsledné dodržování tohoto zvláštního práva ze strany administrativy, a to jak jeho
obsahu, tak lhůty pro odpověď, je vyjádřením povinností, které plynou ze zásady řádné správy,
z práva veřejnosti na přístup k dokumentům a z práva na účinný procesní prostředek, jak stanoví
články 41, 42 a 47 Listiny. Nerespektování tohoto práva tudíž může vést nejen k tomu, že neúspěšní
kandidáti budou podávat žaloby nebo stížnosti bez dostatečných informací, ale může i představovat
nesprávný úřední postup, z něhož může případně vzniknout povinnost nahradit škodu.
V rozsudku ze dne 5. prosince 2012, BA v. Komise (F-29/11), Soud pro veřejnou službu na základě
žaloby žalobkyně rumunské státní příslušnosti, která však náleží k maďarské jazykové menšině,
učinil několik upřesňujících poznámek k jazykovým znalostem, které lze vyžadovat ve výběrových
řízeních souvisejících s rozšířením. Soud pro veřejnou službu sice uznal, že povinnost absolvovat
písemnou zkoušku v rumunštině mohla žalobkyni způsobit nevýhodu v porovnání s kandidáty,
jejichž mateřským jazykem je rumunština, nicméně tato nevýhoda by ani za předpokladu, že by se
potvrdila, nepředstavovala porušení zásady rovného zacházení. Vzhledem k tomu, že správa může,
vyžadují-li to potřeby služby, specifikovat jazyk nebo jazyky, jejichž důkladná či uspokojivá znalost
je vyžadována, rozhodl Soud pro veřejnou službu, že požadavek na zkoušku v rumunštině musel
být v projednávaném případě považován za legitimní, neboť byl odůvodněn vyššími požadavky
plynoucími právě z přistoupení Rumunska, které si jako úřední jazyk zvolilo pouze rumunštinu.
Kromě toho bylo rozdílné zacházení přiměřené s ohledem na sledovaný cíl, neboť k němu došlo
v přechodném období následujícím po přistoupení uvedeného státu a znalost rumunštiny mohla
být užitečná, či dokonce nezbytná vzhledem k tomu, že se takto přijatí administrátoři měli účastnit
různých úkolů v rámci jednotlivých orgánů, souvisejících případně s hospodářskými a sociálními
kruhy členských států. Sporný požadavek tudíž neporušoval zásadu rovnosti. Soud pro veřejnou
službu nicméně rozhodl, že jinak by tomu bylo, kdyby dotyčný členský stát, jde-li o účast na
činnosti unijních orgánů, formálně uznal za unijní jazyk menšinový jazyk, jímž se sice hovoří na
jeho území, avšak není jedním z jeho úředních jazyků.

2.

Hodnocení

Úředník zásadně nemůže být v rámci svého hodnocení penalizován za odůvodněné nepřítomnosti.
To však neznamená, že by hodnotitelé měli systematicky odhlížet od odůvodněných nepřítomností
z důvodu nemoci při posuzování výkonnosti dotyčných osob. V rozsudku ze dne 2. října 2012,
Q v. Komise (F-52/05 RENV), Soud pro veřejnou službu rozhodl, že známku za výkonnost lze
u úředníka, který dosáhl svých cílů, zvýšit tak, aby byla zohledněna skutečnost, že z důvodu takové
nepřítomnosti měl na práci jen omezený čas. Obdobně musí hodnotitelé zohlednit, že výkonnost
úředníka byla ovlivněna jeho odůvodněnými nepřítomnostmi z důvodu nemoci, před udělením
špatné známky za výkonnost.

3.

Povyšování

V rozsudku ze dne 8. února 2012, AY v. Rada (F-23/11, který byl napaden kasačním opravným
prostředkem podaným k Tribunálu), dospěl Soud pro veřejnou službu k závěru, že osvědčování
úředníků z funkční skupiny AST spadá pod další odborné vzdělávání ve smyslu článku 24a
služebního řádu, které musí OOJ vzít v úvahu pro účely služebního postupu dotčených osob. Tato
povinnost se musí projevit v obsahu hodnotících zpráv. Vzhledem k tomu, že hodnotící zprávy
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jsou podle čl. 45 odst. 1 služebního řádu jednou ze skutečností, ke kterým je třeba při zvažování
srovnatelných zásluh pro účely povýšení přihlédnout, a k tomu, že povyšování je jedním z projevů
služebního postupu úředníků, dospěl Soud pro veřejnou službu k závěru, že OOJ nemůže při
zvažování srovnatelných zásluh v rámci povyšovacího řízení zcela pominout osvědčování,
a neporušit tím výše zmíněný článek 45. V důsledku toho také rozhodl, že při zvažování
srovnatelných zásluh úředníků způsobilých k povýšení nemůže OOJ pominout skutečnost, že
úředník byl vybrán k účasti na vzdělávacím programu za účelem jeho osvědčení a že úspěšně složil
zkoušku prokazující jeho úspěšnou účast na tomto programu.

Práva a povinnosti úředníků a zaměstnanců
1.

Rovné zacházení s muži a ženami

Soud pro veřejnou službu v rozsudku ze dne 17. července 2012, BG v. Veřejný ochránce práv (F-54/11),
připomněl, že podle čl. 1e odst. 2 služebního řádu jsou úředníkům v činné službě poskytnuty
pracovní podmínky vyhovující příslušným normám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které
jsou přinejmenším rovnocenné minimálním požadavkům použitelným v rámci opatření, která jsou
podle Smluv v těchto oblastech přijímána, a uvedl, že účelem směrnice 92/854 je zlepšovat pracovní
prostředí prostřednictvím posílení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň.
V důsledku toho rozhodl, že tato směrnice zavazuje orgány, takže orgány musí zajistit těhotným
úřednicím a zaměstnankyním ochranu rovnocennou minimální ochraně poskytované citovanou
směrnicí. Směrnice 92/85 sice zakazuje propuštění těhotné zaměstnankyně, avšak nedopadá
na případy, kdy důvody propuštění nesouvisejí s těhotenstvím a jsou dovoleny podle právních
předpisů nebo zvyklostí. Soud pro veřejnou službu v této souvislosti rozhodl, že ačkoli služební
řád neobsahuje ustanovení, které by výslovně zavádělo výjimku ze zákazu propouštění těhotných
zaměstnankyň, je třeba jej vykládat tak, že takovou výjimku představuje čl. 47 písm. e), který
stanoví zcela výjimečnou možnost, aby služební poměr úředníka skončil rozhodnutím o odvolání
z funkce přijatým v důsledku disciplinárního řízení.

2.

Předcházení střetu zájmů

Z výše uvedeného rozsudku BD v. Komise vyplývá, že cílem článku 11a služebního řádu je
zajistit nezávislost, neúplatnost a nestrannost úředníků, potažmo orgánů, pro které pracují,
a to prostřednictvím povinnosti dotyčných osob předběžně informovat orgán, jejímž účelem
je umožnit tomuto orgánu případné přijetí vhodných opatření. S ohledem na zásadní význam
cílů nezávislosti a neúplatnosti sledovaných tímto ustanovením a na všeobecnost povinnosti
uložené úředníkům dospěl Soud pro veřejnou službu k závěru, že článku 11a služebního řádu je
třeba přiznat širokou působnost a vztáhnout jej na jakoukoli situaci, u které musí dotyčný úředník
rozumně pochopit, že se s ohledem na jím vykonávané funkce a na okolnosti může třetí osobě jevit
jako možný zdroj narušení jeho nezávislosti. Dále uvedl, že nezávislost úředníků na třetích osobách
nelze posuzovat jen ze subjektivního hlediska. Plyne z ní také povinnost vyhýbat se, zejména při
správě unijního majetku, veškerému jednání, které by objektivně mohlo poškodit obraz orgánů
a podlamovat důvěru, kterou mají vyvolávat ve veřejnosti.

4

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 110).
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3.

Činnost

Mimopracovní činnost

V souvislosti s tím, že článek 12b služebního řádu stanoví úředníkům, kteří si přejí zabývat se
výdělečnou či nevýdělečnou mimopracovní činností, povinnost požádat o souhlas, připomněl
Soud pro veřejnou službu ve výše uvedeném rozsudku BD v. Komise, že tato povinnost platí obecně
bez ohledu na to, jaká je povaha nebo rozsah takové činnosti. Z toho vyvodil, že povinnost žádat
o takový souhlas mají nejen úředníci, kteří v průběhu své služby uvažují o vykonávání takové
činnosti, ale i přijatí úředníci a zaměstnanci, kteří mají v úmyslu pokračovat v činnosti zahájené
před jejich přijetím, která se v okamžiku jejich jmenování stane „mimopracovní“.

4.

Psychické obtěžování

Soud pro veřejnou službu v rozsudku ze dne 9. prosince 2008, Q v. Komise (F-52/05, částečně
zrušeném rozsudkem Tribunálu ze dne 12. července 2011, Komise v. Q, T-80/09 P), rozhodl, že
k tomu, aby mohlo být sporné jednání kvalifikováno jako obtěžování, musí „objektivně […]
způsobit následky“ spočívající v diskreditaci oběti nebo ve zhoršení jejích pracovních podmínek.
V již zmíněné věci Skareby v. Komise upřesnil Soud, že jednání lze kvalifikovat jako obtěžování za
podmínky, že nepřístojnost dotčeného jednání je dostatečně objektivně materializovaná v tom
smyslu, že nezávislý a rozumný pozorovatel s obvyklou citlivostí, který by se ocitl v totožné situaci,
by takové jednání považoval za nepřiměřené a odsouzeníhodné. Z uvedeného plyne, že existenci
obtěžování ve smyslu článku 12a služebního řádu lze uznat tehdy, byla-li dotčená jednání, mluvené
či psané projevy nebo gesta učiněna úmyslně a není-li zároveň nutné vyžadovat prokázání toho,
že k nim došlo s úmyslem poškodit osobnost, důstojnost nebo fyzickou či psychickou integritu
člověka, avšak za podmínky, že objektivně – ve výše uvedeném smyslu – způsobila následky
spočívající v diskreditaci oběti nebo ve zhoršení jejích pracovních podmínek.
V rozsudku ze dne 15. února 2012, AT v. EACEA (F-113/10), Soud pro veřejnou službu mimo jiné
v souvislosti s propuštěním z důvodu odborné nezpůsobilosti rozhodl, že zaměstnanec může
s úspěchem tvrdit, že své funkce nemohl uspokojivě plnit pro psychické obtěžování, a že důvod
odborné nedostatečnosti, na kterém spočívá jím napadené rozhodnutí, je v důsledku toho stižen
zjevně nesprávným posouzením. V daném případě bylo s ohledem na situaci, v níž docházelo
k psychickému obtěžování, možno dospět k závěru, že rozhodnutí o propuštění bylo vzhledem
k tomu, že obtěžující osoba se podílela na hodnocení, na jehož základě bylo o tomto propuštění
rozhodnuto, respektive že toto rozhodnutí podepsala, přijato za účelem poškození zaměstnance.

5.

Právo poskytovat informace

Článek 22a odst. 3 služebního řádu stanoví, že úředník, který se dozvěděl o skutečnostech
uvedených v čl. 22a odst. 1 služebního řádu, tedy o skutečnostech vyvolávajících domněnku
existence případné protiprávní činnosti „poškozující zájmy [Unie], včetně podvodu nebo korupce“,
nebo o závažném porušení služebních povinností úředníků, a který o nich neprodleně informuje
svého přímého nadřízeného nebo přímo OLAF, „nesmí utrpět žádnou újmu ze strany orgánu […] za
předpokladu, že jednal přiměřeně a v dobré víře“.
V rozsudku ze dne 25. září 2012, Bermejo Garde v. EHSV (F-41/10), Soud upřesnil podmínky, za nichž
lze na úředníka, který takovou informaci poskytl, nahlížet jako na úředníka, který jednal „přiměřeně
a v dobré víře“ ve smyslu článku 22a služebního řádu.
Zaprvé musí být oznámené nepravosti za předpokladu, že by skutečně byly spáchány, zjevně
závažné. Zadruhé musí mít vznesená obvinění oporu v přesných skutečnostech či přinejmenším
vycházet z „dostatečného skutkového základu“. K výkonu svobody projevu, pod kterou spadá
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i možnost úředníka oznámit psychické obtěžování nebo protiprávní skutečnosti či závažné
porušení služebních povinností úředníků, se totiž pojí i povinnosti a odpovědnost, a každý, kdo
se rozhodne takové informace poskytnout, musí proto tak pečlivě, jak jen to okolnosti dovolují,
ověřit, že jsou správné a věrohodné. Zatřetí musí úředník při oznamování využít odpovídajících
prostředků, zejména se musí obrátit na příslušný orgán či organizační útvar, a sice na „svého
přímého nadřízeného nebo generálního ředitele, nebo považuje-li to za důležité, [na] generálního
tajemníka nebo osoby v obdobném postavení nebo přímo [na] [OLAF]“. Začtvrté nelze za oznámení
učiněné v dobré víře považovat oznámení motivované osobními výhradami či nevraživostí anebo
očekáváním osobní výhody, zejména finančního zisku.

6.

Povinnost jednat s náležitou péčí

Ačkoli podle ustálené judikatury nemá dočasný zaměstnanec, který má smlouvu na dobu určitou,
v zásadě právo na obnovu své smlouvy, jelikož toto obnovení je pouhou možností, která podléhá
podmínce, že je v souladu se zájmem služby, Soud pro veřejnou službu v rozsudku ze dne
13. června 2012, Macchia v. Komise (F-63/11, který byl napaden kasačním opravným prostředkem
podaným k Tribunálu), upřesnil, že na základě povinnosti jednat s náležitou péčí přísluší orgánu
oprávněnému k uzavírání smluv před tím, než zaměstnanci odmítne jakékoli další pokračování
pracovněprávního vztahu s administrativou, zjistit, zda neexistuje jiné pracovní místo dočasného
zaměstnance, na jehož obsazení by mohla být smlouva dotyčného zaměstnance ve služebním
zájmu platně obnovena. V projednávaném případě se Komise rozhodla neprovést v této souvislosti
žádné posuzování, jelikož měla v úmyslu „osvěžit“ znalosti zaměstnanců, a tudíž se vyhnout
jakémukoli prodloužení smlouvy nebo zachování pracovních poměrů, které by nakonec mohlo
vést k uzavření smluv na dobu neurčitou.

Odměňování a sociální zabezpečení úředníků
Z článku 12 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu vyplývá, že úředník nebo zaměstnanec mladší
63 let, jehož služební poměr, který trval nejméně rok, byl ukončen z jiných důvodů, než je úmrtí
nebo invalidita, aniž mu vznikl nárok na bezodkladný nebo odložený starobní důchod, má při
odchodu ze služby nárok na odchodné, jestliže od doby převzetí služebních povinností odváděl
platby za účelem vytvoření nebo zachování nároku na důchod do vnitrostátního důchodového
systému, soukromého systému důchodového pojištění nebo do penzijního fondu dle vlastního
výběru, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 téže přílohy. Soud pro veřejnou službu
v rozsudku ze dne 22. května 2012, AU v. Komise (F-109/10), upřesnil, že pouhá skutečnost, že
dotyčný i bez odvádění plateb do vnitrostátního důchodového systému nabýval ve své zemi nárok
na důchod, nemůže založit jeho nárok na odchodné. Obdobně ani uzavření soukromého pojištění
za účelem založení nároku na důchod, které lze předčasně ukončit s vyplacením kapitálového
obnosu zaplacených částek, nemůže založit nárok na odchodné, neboť podle čl. 12 odst. 1 písm. b)
přílohy VIII služebního řádu mají takový nárok jen ti, jejichž soukromé pojištění splňuje několik
podmínek, mezi které patří záruka, že pojištěnec neobdrží žádný takový obnos.
Ve výše uvedeném rozsudku Marcuccio v. Komise Soud pro veřejnou službu judikoval, že rozhodnutí
obrátit se na výbor pro otázky invalidity je třeba odlišovat od individuálních rozhodnutí o jeho
složení, které lze změnit, vyvstane-li potřeba takové změny. Postupné nahrazování jednoho nebo
více členů výboru pro otázky invalidity tudíž nevede automaticky ke ztrátě jeho mandátu. Novým
členům výboru pro otázky invalidity, pověřeným zastupováním orgánu a dotyčného úředníka,
navíc nelze odepřít oprávnění určit vzájemnou dohodou třetího lékaře, přestože předchozího
třetího lékaře určil z úřední povinnosti předseda Soudního dvora. Toto řešení lze vysvětlit tím,
že účelem možnosti lékaře orgánu a lékaře dotyčného úředníka určit vzájemnou dohodou
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třetího lékaře je umožnit volbu takového lékaře, jehož lékařské znalosti odpovídají odborným
požadavkům, které tito lékaři považují za nezbytné, a zaručit jejich důvěru v tohoto třetího lékaře.
Konečně podle ustálené judikatury se nové pravidlo použije, není-li stanoveno jinak, okamžitě
na situace, které vzniknou, jakož i na budoucí účinky právních situací, které vznikly, avšak nebyly
zcela utvořeny za působnosti dřívějšího pravidla. V rozsudku ze dne 13. června 2012, Guittet
v. Komise (F-31/10), Soud pro veřejnou službu v souvislosti s pojištěním pro případ úrazu a nemoci
z povolání, a konkrétně s použitím hodnotící stupnice tělesného a duševního poškození (dále jen
„TDP“) rozhodl, že situace pojištěnce je zcela utvořená teprve po konsolidaci jeho zdravotního
stavu. Soud pro veřejnou službu z toho dovodil, že článek 30 nových pravidel pojištění, který
v části, v níž stanoví, že se stupnice, která tvoří přílohu těchto pravidel, použije na pojištěnce, kteří
jsou oběťmi úrazu nebo nemoci z povolání, jejichž zdravotní stav byl konsolidován před datem
jejich vstupu v platnost, se v případě těchto pojištěnců vztahuje na situace zcela utvořené za
působnosti hodnotící stupnice TDP tvořící přílohu dřívějších pravidel pojištění, takže tento článek
přiznává stupnici tvořící přílohu nových pravidel zpětnou působnost. Na základě toho Soud pro
veřejnou službu připomněl, že zásada právní jistoty brání tomu, aby časová působnost unijního
právního aktu byla stanovena k datu předcházejícímu jeho vstupu v platnost, ledaže to zcela
výjimečně vyžaduje sledovaný cíl a je-li náležitě respektováno legitimní očekávání dotčených osob.
V projednávaném případě Soud konstatoval, že tyto podmínky nebyly splněny.

Disciplinární režim
Článek 25 přílohy IX služebního řádu stanoví zásadu, podle které se disciplinární řízení po dobu
„trestního stíhání“ přerušuje, jsou-li v obou řízeních vytýkány tytéž skutky. Vzhledem k tomu,
že služební řád nevymezuje pojem „trestní stíhání“ a že unijní zákonodárce v této souvislosti na
několika místech výslovně či nepřímo odkazuje na vnitrostátní právo, dospěl Soud pro veřejnou
službu ve výše uvedeném rozsudku BG v. Veřejný ochránce práv k závěru, že nelze dovodit
autonomní obsah tohoto pojmu a pro účely použití výše uvedeného článku 25 je třeba odkázat
na právo členských států, konkrétně na právo toho státu, jehož orgány činné v trestním řízení se
považují za příslušné k rozhodování o skutcích vytýkaných úředníkovi, proti němuž je vedeno
disciplinární řízení.
V tomtéž rozsudku poukázal Soud pro veřejnou službu na to, že zásada účinné soudní ochrany
vyjádřená v článku 47 Listiny nevylučuje, aby sankci uložil nejdříve správní orgán, je-li ovšem
rozhodnutí tohoto orgánu následně přezkoumatelné soudním orgánem s plnou jurisdikcí. Dále
připomněl, že soudní orgán lze považovat za soudní orgán s plnou jurisdikcí tehdy, má-li zejména
pravomoc rozhodnout o všech skutkových a právních otázkách relevantních pro spor, který mu byl
předložen, což v případě disciplinární sankce znamená, že musí mít zejména pravomoc posoudit
přiměřenost sankce vůči provinění, aniž se musí omezit na dohledávání zjevně nesprávného
posouzení či zneužití pravomoci.
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Spory v oblasti smluv
Soud pro veřejnou službu v rozsudku ze dne 27. listopadu 2012, Sipos v. OHIM (F-59/11),
poznamenal, že z článku 1a odst. 1 služebního řádu ve spojení s články 2 až 5 pracovního řádu
ostatních zaměstnanců (dále jen „PŘOZ“) plyne, že stálá pracovní místa u orgánů mají být v zásadě
obsazována úředníky, a tudíž mohou být zaměstnanci zaměstnanými na základě smlouvy
obsazována jen výjimečně. Zde je třeba poukázat na to, že čl. 2 písm. b) PŘOZ sice výslovně stanoví,
že zaměstnanci lze obsadit stálé pracovní místo, nicméně zároveň stanoví, že tomu tak může být
jen dočasně. Článek 8 druhý pododstavec PŘOZ kromě toho stanoví, že dočasný zaměstnanec
nesmí být v takovém případě přijat na dobu delší čtyř let a že jeho smlouvu lze prodloužit jen
jednou na dobu nejvýše dvou let. Na konci uvedené doby musí být zaměstnávání dočasného
zaměstnance ukončeno, a to buď skončením pracovního poměru, nebo jeho jmenováním
úředníkem za podmínek stanovených služebním řádem.
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B – Složení Soudu pro veřejnou službu

(Protokolární pořádek k 1. lednu 2012)
Zleva doprava:
Soudce R. Barents; soudkyně I. Boruta; předseda senátu H. Kreppel; předseda Soudu pro veřejnou
službu S. Van Raepenbusch; předsedkyně senátu M. I. Rofes i Pujol; soudci E. Perillo a K. Bradley;
vedoucí soudní kanceláře W. Hakenberg.
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Členové Soudu pro veřejnou službu

(podle data nástupu do funkce)
Sean Van Raepenbusch
narozen v roce 1956; diplom v oboru právo (Svobodná univerzita
v Bruselu, 1979); zvláštní diplom v oboru mezinárodní právo (Brusel,
1980); doktor práv (1989); odpovědný za právní útvar Société anonyme
du canal et des installations maritimes v Bruselu (1979–1984); úředník
u Komise Evropských společenství (generální ředitelství pro sociální
věci, 1984–1988); člen právní služby Komise Evropských společenství
(1988–1994); referendář u Soudního dvora Evropských společenství
(1994–2005); vyučující na univerzitním středisku v Charleroi
(mezinárodní a evropské sociální právo, 1989–1991), na univerzitě
v Mons-Hainaut (evropské právo, 1991–1997), na univerzitě v Lutychu
(právo evropské veřejné služby, 1989–1991; institucionální právo
Evropské unie, 1995–2005; evropské sociální právo, 2004–2005) a od
roku 2006 na Université libre v Bruselu (ústavní právo Evropské unie);
četné publikace v oblasti evropského sociálního práva a ústavního
práva Evropské unie; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října
2005; předseda Soudu pro veřejnou službu od 7. října 2011.
Horstpeter Kreppel
narozen v roce 1945; univerzitní studia v Berlíně, Mnichově, Frankfurtu
nad Mohanem (1966–1972); první státní zkouška (1972); justiční
čekatel ve Frankfurtu nad Mohanem (1972–1973 a 1974–1975); Collège
d’Europe v Bruggách (1973–1974); druhá státní zkouška (Frankfurt nad
Mohanem, 1976); zaměstnán na Spolkovém úřadě práce a jako advokát
(1976); soudce u pracovního soudu (Spolková země Hesensko, 1977–
1993); vyučující na Fachhochschule für Sozialarbeit ve Frankfurtu nad
Mohanem a na Verwaltungsfachhochschule ve Wiesbadenu (1979–
1990); národní expert u právní služby Komise Evropských společenství
(1993–1996 a 2001–2005); atašé pro sociální věci na velvyslanectví
Spolkové republiky Německo v Madridu (1996–2001); soudce
u pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (únor – září 2005);
soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005.
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Irena Boruta
narozena v roce 1950; studium práv na univerzitě ve Vratislavi (1972),
doktorka práv (Lodž 1982); advokátka u advokátní komory Polské
republiky (od roku 1977); hostující výzkumná pracovnice (univerzita
v Paříži X, 1987–1988; univerzita v Nantes, 1993–1994); expertka
Solidarity (1995–2000); profesorka v oboru pracovního práva
a evropského sociálního práva na univerzitě v Lodži (1997–1998 a 2001–
2005), profesorka na Vyšší obchodní škole ve Varšavě (2002), profesorka
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Univerzitě
kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě (2002–2005); náměstkyně
ministra práce a sociálních věcí (1998–2001); členka vyjednávacího
výboru pro přistoupení Polské republiky k Evropské unii (1998–2001);
zástupkyně polské vlády u Mezinárodní organizace práce (1998–2001);
autorka několika publikací o evropském pracovním a sociálním právu;
soudkyně Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005.
Maria Isabel Rofes i Pujol
narozena v roce 1956; studium práv (licenciatura en derecho,
Universidad de Barcelona, 1981); specializace v mezinárodním
obchodu (Mexiko, 1983); studie o evropské integraci (Obchodní komora
v Barceloně, 1985) a o právu Společenství (Escola d’Administació
Pública de Catalunya, 1986); úřednice Generalitat de Catalunya (členka
právní služby na ministerstvu průmyslu a energie, duben 1984 – srpen
1986); členka advokátní komory v Barceloně (1985–1987); rada, poté
vrchní rada v oddělení výzkumu a dokumentace Soudního dvora
Evropských společenství (1986–1994); referendářka u Soudního
dvora (kabinet generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera, leden
1995 – duben 2004; kabinet soudce Lõhmuse, květen 2004 – srpen
2009); lektorka komunitárního procesního práva, právnická fakulta
(Universitat Autònoma v Barceloně, 1993–2000); četné publikace
a kurzy v oblasti evropského sociálního práva; členka odvolacího
senátu Odrůdového úřadu Společenství (2006–2009); soudkyně Soudu
pro veřejnou službu od 7. října 2009.
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Ezio Perillo
narozen v roce 1950; doktor práv a advokát zapsaný v advokátní komoře
v Padově; asistent a poté řádný výzkumný pracovník v oboru občanské
a srovnávací právo na právnické fakultě univerzity v Padově (1977–
1982); vyučující práva Společenství na Collegio Europeo v Parmě (1990–
1998) a na právnických fakultách v Padově (1985–1987), v Maceratě
(1991–1994), v Neapoli (1995) a na Università Statale v Milánu (2000–
2001); člen vědeckého výboru „Master in European Integration“ na
univerzitě v Padově; úředník Soudního dvora Evropských společenství,
ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace (1982–1984); referendář
generálního advokáta G. F. Manciniho (1984–1988); právní poradce
generálního tajemníka Evropského parlamentu Enrica Vinciho (1988–
1993); v tomtéž orgánu rovněž vedoucí odboru v rámci právní služby
(1995–1999); ředitel pro legislativní záležitosti a dohodovací řízení,
interinstitucionální vztahy a vztahy s vnitrostátními parlamenty
(1999–2004); ředitel ředitelství pro vnější vztahy (2004–2006); ředitel
legislativních záležitostí právní služby (2006–2011); autor mnoha
publikací v oboru italského občanského práva a práva Evropské unie;
soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011.
René Barents
narozen v roce 1951; diplom v oboru právo a v oboru ekonomie
(Erasmova univerzita v Rotterdamu, 1973); doktor práv (univerzita
v Utrechtu, 1981); výzkumný pracovník v oboru evropské právo
a mezinárodní ekonomické právo (1973–1974) a přednášející
evropského práva a ekonomického práva na evropském institutu
univerzity v Utrechtu (1974–1979) a na univerzitě v Leidenu (1979–
1981); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1981–
1986), poté vedoucí oddělení statutárních práv Soudního dvora
Evropských společenství (1986–1987); člen právní služby Evropské
komise (1987–1991); referendář u Soudního dvora Evropských
společenství (1991–2000); vedoucí odboru (2000–2009) a poté ředitel
(2009–2011) ředitelství „Výzkum a dokumentace“ Soudního dvora
Evropské unie; řádný profesor (1988–2003) a čestný profesor (od 2003)
evropského práva na univerzitě v Maastrichtu; poradce odvolacího
soudu v ‘s-Hertogenbosch (1993–2011); člen Královské akademie věd
Nizozemska (od 1993); početné publikace v oboru evropské právo;
soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011.
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Kieran Bradley
narozen v roce 1957; diplom v oboru právo (Trinity College, Dublin,
1975–1979); asistent pro potřeby rešerší senátorky Mary Robinson
(1978–1979 a 1980); stipendium „Pádraig Pearse“ ke studiu na
Collège d’Europe (Bruggy, 1979); postgraduální studium evropského
práva na Collège d’Europe (1979–1980); diplom Master of Law na
univerzitě v Cambridge (1980–1981); stážista v Evropském parlamentu
(Lucemburk, 1981); úředník sekretariátu právního výboru Evropského
parlamentu (Lucemburk, 1981–1988); člen právní služby Evropského
parlamentu (Brusel, 1988–1995); referendář u Soudního dvora
Evropských společenství (1995–2000); docent evropského práva na
Harvard Law School (2000); člen právní služby Evropského parlamentu
(2000–2003), poté vedoucí oddělení (2003–2011) a ředitel (2011);
autor početných publikací; soudce Soudu pro veřejnou službu od
6. října 2011.
Waltraud Hakenberg
narozena v roce 1955; studia práv v Řezně a Ženevě (1974–1979); první
státní zkouška (1979); postgraduální studia v oboru právo Společenství
na Collège d’Europe v Bruggách (1979–1980); justiční čekatelka
v Řezně (1980–1983); doktorka práv (1982); druhá státní zkouška (1983);
advokátka v Mnichově a Paříži (1983–1989); úřednice Soudního dvora
Evropských společenství (1990–2005); referendářka u Soudního dvora
Evropských společenství (kabinet soudce Janna, 1995–2005); vyučující
na několika univerzitách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Rusku;
honorární profesorka na univerzitě v Sársku (od roku 1999); členka
různých právních výborů, sdružení a porot; četné publikace v oblasti
práva a soudní agendy Společenství; vedoucí kanceláře Soudu pro
veřejnou službu od 30. listopadu 2005.
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Změny ve složení Soudu pro veřejnou službu v roce 2012

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve složení Soudu pro veřejnou službu.
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Protokolární pořádek

od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
pan S. VAN RAEPENBUSCH, předseda Soudu
pan H. KREPPEL, předseda senátu
paní M. I. ROFES i PUJOL, předsedkyně senátu
paní I. BORUTA, soudkyně
pan E. PERILLO, soudce
pan R. BARENTS, soudce
pan K. BRADLEY, soudce
paní W. HAKENBERG, vedoucí soudní kanceláře
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Kanninen Heikki (2005–2009)
Tagaras Haris (2005–2011)
Gervasoni Stéphane (2005–2011)
Předseda
Mahoney Paul J. (2005–2011)
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C – Soudní statistiky Soudu pro veřejnou službu
Obecná činnost Soudu pro veřejnou službu
1.

Zahájené, ukončené, projednávané věci (2008–2012)

Zahájené věci
2.
3.

Procentní podíl počtu věcí podle hlavních žalovaných orgánů (2008–2012)
Jednací jazyk (2008–2012)

Ukončené věci
4.
5.
6.
7.

Rozsudky a usnesení – soudní kolegia (2012)
Směr rozhodnutí (2012)
Předběžná opatření (2008–2012)
Délka trvání řízení v měsících (2012)

Věci projednávané k 31. prosinci
8.
9.

Soudní kolegia (2008–2012)
Počet žalobců (2008–2012)

Různé
10.	Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, proti kterým byl podán kasační opravný
prostředek k Tribunálu (2008–2012)
11. Výsledky kasačních opravných prostředků podaných k Tribunálu (2008–2012)
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Obecná činnost Soudu pro veřejnou službu
Zahájené, ukončené, projednávané věci (2008–2012)

250
200
150
100
50
0
2008

 Zahájené věci

2009

2010

U
 končené věci

2008
Zahájené věci
Ukončené věci
Projednávané věci

2011

2009
111
129
217

2012

 Projednávané věci

2010
113
155
175

2011
139
129
185

2012
159
166
178

178
121
235¹

Zmíněná čísla (hrubá čísla) uvádějí celkový počet věcí nezávisle na spojení věcí z důvodu, že spolu souvisí
(jedno číslo věci = jedna věc).

1

Z toho 25 přerušených řízení.
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Zahájené věci – Procentní podíl počtu věcí podle hlavních
žalovaných orgánů (2008–2012)
Procentní podíl věcí zahájených v roce 2012
Rada
3,89 %
Evropský parlament
6,11 %

Jiné strany
23,89 %

Evropská komise
58,33 %

Evropská investiční
banka (EIB)
4,44 %
Účetní dvůr
2,22 %

Evropská
centrální banka
1,11 %

2008
14,41 %
4,50 %
54,95 %

Evropský parlament
Rada
Evropská komise
Soudní dvůr Evropské unie
Evropská centrální banka
Účetní dvůr
Evropská investiční banka (EIB)
Jiné strany
Celkem

226

2,70 %
5,41 %
1,80 %
16,21 %
100 %

2009
8,85 %
11,50 %
47,79 %
2,65 %
4,42 %
0,88 %
0,88 %
23,01 %
100 %

2010
9,35 %
6,47 %
58,99 %
5,04 %
2,88 %
5,76 %
11,51 %
100 %

2011
6,29 %
6,92 %
66,67 %
1,26 %
2,52 %
0,63 %
4,32 %
11,40 %
100 %

2012
6,11 %
3,89 %
58,33 %
1,11 %
2,22 %
4,44 %
23,89 %
100 %
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Zahájené věci – Jednací jazyk (2008–2012)
Rozdělení v roce 2012
Italština
19,66 %

Nizozemština
3,37 %
Polština
1,12 %
Rumunština
1,12 %
Bulharština
1,12 %
Španělština
1,69 %
Němčina
2,80 %
Řečtina
0,53 %
Angličtina
7,87 %

Francouzština
60,67 %

Jednací jazyk
Bulharština
Španělština
Čeština
Němčina
Řečtina
Angličtina
Francouzština
Italština
Litevština
Maďarština
Nizozemština
Polština
Portugalština
Rumunština
Slovenština

2008

2009
1
10
3
5
73
6
2
1
8
1
1

2010

2011

2012

1
1
9
3
8
63
13

2

2

2
3

6
2
9
105
13

10
4
23
87
29

5
1
14
108
35

15

2

1
1
1

6
2
2

Celkem

111

113

139

1
159

178

Jednací jazyk odpovídá jazyku, ve kterém byla podána žaloba, nikoliv mateřskému jazyku nebo státní
příslušnosti žalobce.
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Ukončené věci – Rozsudky a usnesení – soudní kolegia (2012)

Senáty složené
ze tří soudců
93,39 %
Samosoudce
1,65 %

Předseda
4,96 %

Usnesení o vyškrtnutí
Ostatní usnesení
věci na základě
ukončující řízení
smírného urovnání1

Rozsudky
Plénum
Předseda
Senáty složené ze tří soudců
Samosoudce
Celkem

1

62

4

62

4

6
47
2
55

Celkem

6
113
2
121

V průběhu roku 2012 se Soud pro veřejnou službu bez úspěchu pokusil o smírné urovnání jedenácti dalších věcí.
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Ukončené věci – Směr rozhodnutí (2012)

Disciplinární řízení
1

1

1

Hodnocení / Povýšení

1

5

4

5

2

Odměna a příspěvky

1

Pracovní podmínky / Dovolená

1

Přidělení / Přeřazení

1

Přijetí / Jmenování / Zařazení do
platové třídy
Sociální zabezpečení / Nemoc
z povolání / Úrazy
Ukončení a neobnovení smlouvy
zaměstnance
Výběrové řízení

2

Ostatní
Celkem

5

Žádosti, jimž bylo v plném
rozsahu nebo částečně
vyhověno (zvláštní řízení)

Celkem

4

4

Důchody a příspěvky v invaliditě

Výroční zpráva 2012 

Vyškrtnutí z jiného důvodu,
nevydání rozhodnutí ve věci
nebo postoupení

Žaloby/Žádosti [zjevně]
nepřípustné nebo
neopodstatněné

Usnesení

Žaloby zamítnuté v plném
rozsahu, nevydání rozhodnutí
ve věci

Žaloby, jimž bylo částečně
vyhověno

Žaloby, jimž bylo plně
vyhověno

Rozsudky

Smírná urovnání po zásahu
soudního kolegia

5.
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2

1

4

8

20

2

10
1

2
1

4

1

2

4

1

5

2

1
7

13
7
50

3
7
20

1

1
4

1

4

1

10

1

7

4

12

5
7
30

5
5

22
27
121
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Předběžná opatření (2008–2012)

Ukončená řízení
o předběžných opatřeních
2008
2009
2010
2011
2012
Celkem

7.

Směr rozhodnutí
Úplné nebo částečné
připuštění

4
1
6
7
11
29

Zamítnutí

Vyškrtnutí
4

1

1

4
4
10
22

2
3
1
6

Ukončené věci – Délka trvání řízení v měsících (2012)

Ukončené věci
Rozsudky
Usnesení
Celkem

62
59
121

Průměrná délka
Délka řízení bez
Délka celého řízení
případné doby přerušení
19,4
19,3
12,3
10,1
15,9
14,8

Délky trvání jsou vyjádřeny v měsících a desetinách měsíců.

230

Výroční zpráva 2012

Soudní statistiky

8.

Soud pro veřejnou službu

Věci projednávané k 31. prosinci – Soudní kolegia (2008–2012)

Rozdělení v roce 2012

Samosoudce
3,40 %

Senáty složené
ze tří soudců
87,23 %

Dosud
nepřidělené věci
8,94 %

Plénum
0,43 %

2008
Plénum
Předseda
Senáty složené ze tří soudců
Samosoudce
Dosud nepřidělené věci
Celkem

Výroční zpráva 2012 

2009

2010

5
2
199

6
1
160

1
1
179

11
217

8
175

4
185

2011

2012
1

1
156
2
19
178

205
8
21
235
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Věci projednávané k 31. prosinci – Počet žalobců (2008–2012)
Projednávané věci, které sdružují nejvyšší počet žalobců v roce 2012
Počet žalobců
535 (2 věci)
169
37 (26 věcí)
33
25
19
169 (3 věci)
13
10
10 (2 věci)
10 (10 věcí)

Oblasti
Služební řád – Odměna – Každoroční úprava odměn a důchodů úředníků
a ostatních zaměstnanců – Články 64, 65, 65a a příloha XI statutu – Nařízení
(EU) č. 1239/2010 ze dne 20. prosince 2010 – Opravný koeficient – Úředníci
přidělení do Ispra
Služební řád – Zaměstnanci ECB – Reforma důchodového systému
Služební řád – Důchody – Článek 11 odst. 2 a 3 přílohy VIII statutu, které se
týkají převodu nároků na důchod
Služební řád – EIB – Důchody – Reforma důchodového systému
Služební řád – Povýšení – Povyšovací řízení v roce 2010 a 2011 – Stanovení
limitů pro povyšování
Služební řád – Výbor zaměstnanců Parlamentu – Volby – Vady volebního řízení
Služební řád – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky
přiznání
Služební řád – Pomocný zaměstnanec – Dočasný zaměstnanec – Podmínky
přijetí – Doba trvání smlouvy
Služební řád – Smluvní zaměstnanec – Dočasný zaměstnanec – Podmínky
přijetí – Doba trvání smlouvy
Služební řád – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení
EPSO/AD/204/10 – Nepřipuštění do následující fáze výběrového řízení na
základě výsledku dosaženého při výběru podle vzdělání a praxe
Služební řád – Řízení – Určení nákladů řízení

Výraz „služební řád“ označuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie.

Celkový počet žalobců ve všech projednávaných věcech (2008–2012)
Celkový počet žalobců
2008
2009
2010
2011
2012

232

1 161
461
812
1 006
1 086

Celkový počet projednávaných věcí
217
175
185
178
235
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Různé – Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, proti kterým
byl podán kasační opravný prostředek k Tribunálu (2008–2012)

140
120
100
80
60
40
20
0
2008

2009

 Počet rozhodnutí, proti kterým byl
podán kasační opravný prostředek

2008
2009
2010
2011
2012

1

2

Počet rozhodnutí, proti
kterým byl podán kasační
opravný prostředek
37
30
24
44
11

2010

2011

2012

 Celkový počet napadnutelných
rozhodnutí1

Celkový počet
napadnutelných
rozhodnutí1
99
95
99
126
87

Procentní podíl rozhodnutí,
proti kterým byl podán
kasační opravný prostředek2
37,37 %
31,58 %
24,24 %
34,92 %
12,64 %

Rozsudky a usnesení (prohlašující žalobu za nepřípustnou, zjevně nepřípustnou nebo zjevně neopodstatněnou,
usnesení o předběžných opatřeních, o nevydání rozhodnutí ve věci nebo o zamítnutí vedlejšího účastenství),
které byly vyhlášeny a která byla přijata během sledovaného roku.
Tento procentní podíl nemusí v daném roce korespondovat s rozhodnutími, proti nimž mohl být podán kasační
opravný prostředek, která byla vydána ve sledovaném roce, vzhledem k tomu, že lhůta pro podání kasačního
opravného prostředku může překrývat dva kalendářní roky.
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Různé – Výsledky kasačních opravných prostředků podaných
k Tribunálu (2008–2012)
30
25
20
15
10
5
0
2008

2009

 Zamítnuté kasační
opravné prostředky

2010

 Úplné či částečné
zrušení bez vrácení

2008
Zamítnuté kasační opravné prostředky
Úplné či částečné zrušení bez vrácení
Úplné či částečné zrušení s vrácením
Celkem
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2011

 Úplné či částečné
zrušení s vrácením

2009
14
4
3
21

2012

2010
21
9
1
31

2011
27
4
6
37

2012
23
3
4
30

29
2
2
33
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A – Oficiální návštěvy a události u Soudního dvora, Tribunálu
Evropské unie a Soudu pro veřejnou službu v roce 2012
Soudní dvůr
12. ledna

Paní R. D. Iftimie, velvyslankyně Rumunska v Lucembursku

31. ledna

Pan J. Peumans, předseda vlámského parlamentu, doprovázený delegací
členů vlámského parlamentu

6. února

Pan R. Montgomery, stálý zástupce Irska při Evropské unii

9. února

Návštěva u příležitosti regionální schůze velvyslanců Francouzské
republiky v evropské zóně

9. února

Pan H. M. Szpunar, zástupce státního tajemníka na Ministerstvu
zahraničních věcí Polské republiky

9. února

Pan D. Reynders, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,
zahraničního obchodu a evropských záležitostí Belgického království

12. až 14. února

Delegace germanofonních vyšších soudů („Sechser-Treffen“)

16. února

Paní M. Nĕmcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

16. února

Pan M. Schulz, předseda Evropského parlamentu

27. února

Pan V. A. Šižov, velvyslanec Ruské federace při Evropské unii

1. března

Pan D. Christofias, prezident Kyperské republiky

5. března

Pan A. Dastis Quecedo, stálý zástupce Španělského království při Evropské
unii

7. března

Pan A. Avello Díez del Corral, velvyslanec Španělského království
v Lucembursku

14. března

Paní P. Kaukoranta, generální ředitelka právního odboru Ministerstva
zahraničních věcí Finské republiky

22. a 23. března

Delegace Nejvyššího správního soudu Švédského království

29. března

Pan L. Teirlinck, velvyslanec Belgického království v Lucembursku, a pan
J.-F. Terral, velvyslanec Francouzské republiky v Lucembursku

23. a 24. dubna

Delegace Nejvyššího soudu České republiky

23. až 25. dubna

Delegace Soudního dvora Hospodářského a měnového společenství
střední Afriky (CEMAC), Soudního dvora Hospodářského společenství států
západní Afriky (CEDEAO) a Soudního dvora Západoafrické hospodářské
a měnové unie (UEMOA)

27. dubna

Pan D. Teixeira de Abreu Fezas Vital, stálý zástupce Portugalské republiky
při Evropské unii

3. května

Pan K. Massimov, předseda vlády Republiky Kazachstán

3. května

Pan X. Bettel, primátor Lucemburku

14. května

Pan W. Hoyer, předseda Evropské investiční banky

30. května

Paní S. Day O‘Connor, bývalá soudkyně Nejvyššího soudu Spojených států
amerických
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6. června

Pan D. Gros, starosta Met

11. června

Pan D. Vaughan, zpravodaj rozpočtového výboru Evropského parlamentu

15. a 16. června

Konference sdružení referendářů a bývalých referendářů Soudního dvora
Evropské unie

25. června

Oslava u příležitosti oficiálního předání obrazu J. Birkemoseho zapůjčeného
Soudnímu dvoru Dánským královstvím, za přítomnosti pana N. Wammena,
ministra pro evropské záležitosti Dánského království

25. až 27. června

Delegace Soudního dvora Hospodářského společenství států západní
Afriky (CEDEAO)

11. července

Pan J.-U. Hahn, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, integrace
a evropských záležitostí Hesenska (Německo)

16. července

Pan O. Miljenić, ministr spravedlnosti Chorvatské republiky, pan B. Hrvatin,
předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky, a pan S. Petrović,
profesor právnické fakulty univerzity v Záhřebu

14. září

Kyperští členové Evropského parlamentu

24. a 25. září

UK and Ireland Judicial and Academic Visit

25. září

Pan A. Seban, předseda Centre Pompidou

2. října

Paní C. Gläser, velvyslankyně Spolkové republiky Německo v Lucembursku

8. října

Předání „Festschrift“ paní P. Lindh, bývalé člence Soudního dvora

25. října

Pan F. Mulholland, Lord Advocate of Scotland

7. listopadu

Delegace vyšších soudců z jihovýchodní Evropy

12. a 13. listopadu

6e Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Unionsrechts

26. listopadu

Delegace Evropského soudu pro lidská práva

30. listopadu

Pan N. Stefanovič, předseda Národního shromáždění Srbské republiky

3. a 4. prosince

Fórum soudců

4. prosince

Předání pamětní známky k 60. výročí Soudního dvora lucemburským
podnikem Postes et télécommunications

12. prosince

Pan M. Entin, velvyslanec Ruské federace v Lucembursku

Tribunál
24. ledna

Návštěva belgické delegace k soudní produktivitě

3. února

Návštěva delegace Ministerstva zahraničních věcí Lucemburského
velkovévodství

11. května

Návštěva delegace Ministerstva spravedlnosti Chorvatské republiky

6. června

Návštěva delegace „Public Law Discussion Forum“

23. října

Návštěva „Groupe RELEX – Sanctions“, složené ze zmocněnců členských
států, ESVČ a právních služeb Komise a Rady

Soud pro veřejnou službu
12. září

Návštěva paní M. de Sola Domingo, mediátorky Evropské komise

26. září

Návštěva pana P. N. Diamandourose, evropského veřejného ochránce práv
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B – Studijní návštěvy
1.

Rozdělení podle typů skupin (2012)
Počet skupin

Vnitrostátní
úředníci
9,45 %

Ostatní
11,68 %

Vnitrostátní soudci
a státní zástupci
18,21 %

Advokáti / Právní
poradci
12,54 %
Profesoři práva
4,30 %

Počet
skupin

106
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73

25

10

245

55

Celkem

Ostatní

Vnitrostátní
úředníci

Studenti /
Stážisté

Diplomaté /
členové
parlamentů

Profesoři práva

Diplomaté / členové
parlamentů
1,72 %

Advokáti /
Právní poradci

Vnitrostátní
soudci a státní
zástupci

Studenti / Stážisté
42,10 %

68

582

239

0

20

40

60

80

100

120

140

Studijní návštěvy – Rozdělení podle jednotlivých členských států (2012)

LU

LT

LV
 Počet skupin

PT

PL

AT

NL

MT

HU

CY

IT

FR

ES

EL

IE

EE

DE

DK

CZ

BG

BE
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Smíšené skupiny (EU)
třetí země

UK

SE

FI
SK

SI

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Třetí země
Smíšené skupiny (EU)
Celkem

Výroční zpráva 2012
6
20
32
73
434
1 173

24
85
36
436
246
1 538
182

79

221

33

48
21

10

52

40
48

24
17

34

5

19

15

3

18

8
14

6

25
20

95

4
10
25
186

28

13
43

Profesoři
práva

49
46
1 169
1 556
6 566

145
10
128
45

109
207

45
28
132
743
390
16
15
8
55
44

86
51
861

Počet návštevníků
Diplomaté /
Studenti /
členové
Stážisté
parlamentů
628

Vnitrostátní Advokáti /
Právní
soudci a státní
poradci
zástupci
12
72
28
52
4
75
50
295
191

96
793
1 231

16

11

49

18
60
16
172

Vnitrostátní
úředníci
84
5

9
98
89
1 718

20

32

24

12

10
275

23
1 037

Ostatní
25
7
8
10
97
4
3
18
54
32
4
6
8
6
1
8
14
8
9
9
3
3
8
12
122
103
582

49
38
262
1 278
428
22
18
16
115
44
184
330
193
57
165
45
50
206
123
815
3 118
12 629

Počet
skupin

824
103
150
228
2 599
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Studijní návštěvy

Fórum soudců (2012)
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6
2
2

4.
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3
8
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EL
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2
5
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3
3
2

Celkem
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8
3
2
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3
1
7

AT
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3
5
4
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4
2
3
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3
0
5

Vývoj počtu a druhu návštěvníků (2009–2012)
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 Vnitrostátní úředníci

 Ostatní

2009
2010
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2 463
2 037
2 087
1 538

1 219
1 586
1 288
1 173

156
84
47
182

262
193
146
221

7 053
6 867
6 607
6 566

1 016
870
830
1 231

1 854
2 078
1 507
1 718

Celkem

Ostatní

Vnitrostátní
úředníci

Studenti/
Stážisté

Diplomaté /
členové
parlamentů

Profesoři práva

Advokáti /
Právní poradci

Vnitrostátní
soudci a státní
zástupci

Počet návštěvníků

14 023
13 715
12 512
12 629
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C – Slavnostní zasedání v roce 2012

14. května

Slavnostní zasedání u příležitosti částečné obnovy členů Evropského
účetního dvora

17. září

Slavnostní zasedání u příležitosti nástupu do funkce pana G. Berardise jako
soudce Tribunálu

8. října

Slavnostní zasedání u příležitosti částečné obnovy Soudního dvora se
skončením funkčního období a odchodem předsedy senátu pana J. N. Cunha
Rodriguese, prvního generálního advokáta pana J. Mazáka, soudce pana
K. Schiemanna a paní soudkyně E. Cremona, a nástupem do funkce pana
J. L. da Cruz Vilaçy jako soudce, pana M. Watheleta jako generálního advokáta
a pana C. Vajdy jako soudce a nástupem do funkce pana E. Buttigiega jako
soudce Tribunálu

28. listopadu

Slavnostní zasedání u příležitosti skončení funkčního období a odchodu
generální advokátky paní V. Trstenjak a nástupu do funkce pana N. Wahla jako
generálního advokáta Soudního dvora

4. prosince

Slavnostní zasedání u příležitosti 60. výročí Soudního dvora
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D – Návštěvy a účast na oficiálních akcích v roce 2012
Soudní dvůr
1. ledna

Zastoupení Soudního dvora na novoroční recepci v La Valettě, na pozvání
prezidenta Republiky Malta

3. ledna

Zastoupení Soudního dvora na recepci u příležitosti Nového roku,
pořádané v Bruselu Cour de cassation Belgického království

9. ledna

Zastoupení Soudního dvora na slavnostním zasedání Cour de cassation
Francouzské republiky v Paříži

11. ledna

Zastoupení Soudního dvora na recepci pořádané v Lucemburku Jeho
královskou Výsostí lucemburským velkovévodou u příležitosti Nového
roku

12. ledna

Zastoupení Soudního dvora na recepci u příležitosti Nového roku,
pořádané v Berlíně prezidentem Spolkové republiky Německo

19. ledna

Zastoupení Soudního dvora na recepci u příležitosti Nového roku,
pořádané v Bruselu stálým zastoupením Belgického království při Evropské
unii

20. ledna

Zastoupení Soudního dvora na oficiální oslavě pořádané v Mnichově
u příležitosti nástupu do funkce pana R. Mellinghoffa jako předsedy
Spolkového finančního soudu

24. ledna

Zastoupení Soudního dvora na večeři pořádané v Bruselu dánským
předsednictvím Evropské unie

26. ledna

Zastoupení Soudního dvora na slavnostním zahájení soudního roku
Nejvyššího kasačního soudu v Římě

27. ledna

Účast delegace Soudního dvora na slavnostním zasedání a semináři
„Comment assurer une plus grande implication des juridictions nationales
dans le système de la Convention“, pořádaných ve Štrasburku Evropským
soudem pro lidská práva

30. ledna

Zastoupení Soudního dvora na pozvání univerzity v Bologni na
slavnostním udělení titulu doctor honoris causa v mezinárodních vztazích
panu G. Napolitanovi, prezidentu Italské republiky, v Bologni

8. února

Zastoupení Soudního dvora na „Rechtspolitischen Neujahrsempfang“
v Berlíně, na pozvání ministra spravedlnosti Spolkové republiky Německo

1. března

Zastoupení Soudního dvora na oslavách převzetí funkce nového
prezidenta Finské republiky pana S. Niinistöa v Helsinkách

15. a 16. března

Zastoupení Soudního dvora na semináři pořádaném v Kodani u příležitosti
dánského předsednictví dánským ministerstvem spravedlnosti na téma
„The Pratical Application of the EU Charter of Fundamental Rights“

22. března

Účast předsedy Soudního dvora u kulatého stolu na téma „L’Europe après
la crise“, pořádaného na univerzitě v Lucemburku u příležitosti státní
návštěvy královny Nizozemského království

2. až 6. dubna

Oficiální návštěva delegace Soudního dvora v Ruské federaci

4. dubna

Zastoupení Soudního dvora na zasedání pléna Ústavního soudu ve
Varšavě a pronesení proslovu na téma „Les questions préjudicielles de la
Cour constitutionnelle“
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16. až 19. května

Zastoupení Soudního dvora na „Second Petersburg International Legal
Forum“ v Sankt-Petěrburgu

16. až 20. května

Oficiální návštěva delegace Soudního dvora v Rumunsku

17. až 19. května

Zastoupení Soudního dvora na „The 9th Ibero-American Conference on
Constitutional Justice“ v Cádizu

22. a 23. května

Zastoupení Soudního dvora a úvaha na téma „Développements récents
dans la jurisprudence de la Cour en matière de fiscalité directe à l‘égard
des citoyens“, v rámci programu Fiscalis, pořádaného v Nikósii generálním
ředitelstvím „Daně a cla“ Evropské komise, společně s kyperským
ministerstvem financí

30. května až 2. června Účast delegace Soudního dvora na 25. kongresu FIDE v Tallinnu
1. června

Zastoupení Soudního dvora, na pozvání prezidenta Italské republiky, na
oslavách pořádaných v Římě u příležitosti státního svátku

25. a 26. června

Zastoupení Soudního dvora na 23. symposiu Sdružení státních rad
a nejvyšších správních soudů Evropské unie v Madridu

5. července

Zastoupení Soudního dvora na slavnostním zahájení kyperského
předsednictví Rady Evropské unie na pozvání prezidenta Kyperské
republiky v Limassolu

24. července

Účast předsedy Soudního dvora na recepci pořádané v Athénách
prezidentem Řecké republiky u příležitosti výročí obnovy republiky

1. až 4. září

Oficiální návštěva delegace Soudního dvora v Kyperské republice

4. až 7. září

Zastoupení Soudního dvora na „16th Symposium of European Patent
Judges“ v Dublinu

21. září

Účast delegace Soudního dvora na „69. Deutscher Juristentag“ v Mnichově

28. září

Účast předsedy Soudního dvora na konferenci European Law Institute
a pronesení závěrečného proslovu, v Bruselu

1. října

Zastoupení Soudního dvora na „Opening of the Legal Year“ v Londýně

1. října

Zastoupení Soudního dvora na „Verfassungstag“ ve Vídni

2. října

Zastoupení Soudního dvora na konferenci na téma „Effective enforcement
of the competition rules in the EU“, pořádané v Nikósii Výborem pro
ochranu hospodářské soutěže Kyperské republiky

3. října

Zastoupení Soudního dvora na oslavách pořádaných v Mnichově rámci
„Tag der Deutschen Einheit“

26. října

Zastoupení Soudního dvora na 5. symposiu Sítě předsedů nejvyšších
soudů členských států Evropské unie v Paříži na téma „Nomination des
juges à la cour suprême, à la Cour de justice de l’Union européenne et à la
Cour européenne des droits de l’homme“

9. listopadu

Zastoupení Soudního dvora na „Roundtable discussion on leading asylum
cases“ u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

15. a 16. listopadu

Zastoupení Soudního dvora na pozvání kyperského předsednictví Rady
Evropské unie na symposiu „Fundamental rights in the EU; three years
after Lisbon“ a pronesení proslovu na téma „Fundamental rights in the
EU – The Luxembourg perspective“, na Evropské univerzitě v Bruggách

246

Výroční zpráva 2012

Účast na oficiálních akcích

Setkání a návštěvy

23. listopadu

Zastoupení Soudního dvora na semináři pořádaném Sdružením státních
rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie v Bruselu na téma „Accès
des citoyens à la justice et organisations juridictionnelles en matière
d’environnement – Spécificités nationales et influences du droit de l’Union
européenne“

29. listopadu

Zastoupení Soudního dvora na oslavách státního svátku Rumunska
v Bruselu

6. prosince

Zastoupení Soudního dvora na pozvání prezidenta Finské republiky na
výroční recepci pořádané v Helsinkách u příležitosti svátku nezávislosti

20. prosince

Zastoupení Soudního dvora na pozvání předsedy Ústavního soudu na
recepci ke státnímu svátku Republiky Slovinsko v Lublani

Tribunál
8. února

Zastoupení Tribunálu na recepci „Rechtspolitischen Neujahrsempfang
2012“ spolkové ministryně spravedlnosti v Berlíně

8. března

Zastoupení Tribunálu na velvyslanectví Spojeného
v Lucembursku u příležitosti návštěvy ministra spravedlnosti

22. května

Zastoupení Tribunálu na „Queen’s Royal Garden Party“ v Buckinghamském
paláci

27. až 29. května

Zastoupení Tribunálu na oficiální návštěvě Vilniusu na pozvání prezidentky
Litevské republiky

království

30. května
až 2. června

Zastoupení Tribunálu na 25. kongresu FIDE v Tallinnu v Estonsku

23. června

Zastoupení Tribunálu na oslavě lucemburského státního svátku
slavnostním Te Deum následovaném recepcí na velkovévodském dvoře

8. až 10. července

Zastoupení Tribunálu na studijní návštěvě francouzské Státní rady v Paříži

1. října

Zastoupení Tribunálu na oslavě 92. výročí Ústavy Rakouské republiky ve
Vídni

1. října

Zastoupení Tribunálu na slavnostním zahájení soudního roku ve
Westminster Abbey v Londýně

3. října

Zastoupení Tribunálu na recepci pořádané u příležitosti státního svátku
prezidentem Spolkové republiky Německo

29. až 31. října

Zastoupení Tribunálu na oficiální
viceprezidentky Bulharské republiky

6. prosince

Zastoupení Tribunálu na oficiální recepci pořádané v Helsinkách
prezidentem Finské republiky u příležitosti svátku nezávislosti

20. prosince

Zastoupení Tribunálu na dni ústavnosti na pozvání předsedy Ústavního
soudu Republiky Slovinsko

návštěvě

Sofie

na

pozvání

Soud pro veřejnou službu
29. a 30. října
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