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Bundle by Vám při přípravě na moot court měl pomoci jako usnadnění hledání
zdrojů a judikatury. Neberte ho však jako jediný zdroj Vaší rešerše. Další
rozhodnutí užitečná pro vyřešení letošního případu nebo např. další jazykové verze
právních předpisů a soudních rozhodnutí najdete na webu www.eur-lex.eu nebo
www.curia.europa.eu. Orientovat se tak můžete např. podle klíčových slov u
jednotlivých rozhodnutí nebo v nich citované (další) judikatury. Argumenty můžete
čerpat i v akademických a odborných publikacích. Nebojte se proto hledat i
nezávisle na Bundlu.

Přejeme hodně úspěchů!
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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv
Evropské unie níže uvedené znění:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou
budoucnost založenou na společných hodnotách.

Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a
všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na
zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že
zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném
respektování rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států
a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu
vyváženého a udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu,
jakož i svobodu usazování.

K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský
vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv
v podobě listiny.

Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva,
která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných
členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze
sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské
unie a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie
a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením
prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia
Evropského konventu.

Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým,
tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.

V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.

HLAVA I
DŮSTOJNOST

Článek 1

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Článek 2

Právo na život

1.   Každý má právo na život.

2.   Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.
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Článek 3

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti

1.   Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.

2.   V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:

a
)

svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným
způsobem;

b)zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;

c)zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;

d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.

Článek 4

Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Článek 5

Zákaz otroctví a nucené práce

1.   Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

2.   Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.

3.   Obchod s lidmi je zakázán.

HLAVA II
SVOBODY

Článek 6

Právo na svobodu a bezpečnost

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 7

Respektování soukromého a rodinného života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a
komunikace.

Článek 8
Ochrana osobních údajů
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1.   Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

2.   Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě
souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného
zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má
právo na jejich opravu.

3.   Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

Článek 9

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony,
které upravují výkon těchto práv.

Článek 10

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

1.   Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo
zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu
projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať
veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním
obřadů.

2.   Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.

Článek 11

Svoboda projevu a informací

1.   Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a
přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu
na hranice.

2.   Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Článek 12

Svoboda shromažďování a sdružování

1.   Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s
jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské,
což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do
nich.

2.   Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.

Článek 13

Svoboda umění a věd

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí
být respektována.
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Článek 14

Právo na vzdělání

1.   Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.

2.   Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

3.   Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických
zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich
náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v
souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.

Článek 15

Právo svobodné volby povolání a právo pracovat

1.   Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.

2.   Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo
poskytovat služby v kterémkoli členském státě.

3.   Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států,
mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.

Článek 16

Svoboda podnikání

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a
zvyklostmi.

Článek 17

Právo na vlastnictví

1.   Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a
odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v
případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v
přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z
hlediska obecného zájmu.

2.   Duševní vlastnictví je chráněno.

Článek 18

Právo na azyl

Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků
ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne
31. ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské
unie (dále jen „Smlouvy“).
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Článek 19

Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

1.   Hromadné vyhoštění je zakázáno.

2.   Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné
nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či
ponižujícímu zacházení anebo trestu.

HLAVA III
ROVNOST

Článek 20

Rovnost před zákonem

Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek 21

Zákaz diskriminace

1.   Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti,
etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo
přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní
menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

2.   V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Článek 22

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.

Článek 23

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a
odměny za práci.

Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve
prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.

Článek 24

Práva dítěte

1.   Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně
vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí
přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
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2.   Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

3.   Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči,
ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

Článek 25

Práva starších osob

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a
podílely se na společenském a kulturním životě.

Článek 26

Začlenění osob se zdravotním postižením

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem
je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě
společnosti.

HLAVA IV
SOLIDARITA

Článek 27

Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku

Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné
informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

Článek 28

Právo na kolektivní vyjednávání a akce

Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných
úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu
svých zájmů, včetně stávky.

Článek 29

Právo na přístup ke službám zaměstnanosti

Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.

Článek 30

Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a
zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.
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Článek 31

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

1.   Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost.

2.   Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní
a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

Článek 32

Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci

Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk
pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější
pro mladé lidi, a omezené výjimky.

Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a
být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla
ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo
narušit jejich vzdělávání.

Článek 33

Rodinný a pracovní život

1.   Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.

2.   V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na
ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou
mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Článek 34

Sociální zabezpečení a sociální pomoc

1.   Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k
sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc,
pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel
stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

2.   Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi.

3.   Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo
na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.

Článek 35

Ochrana zdraví
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Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za
podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a
provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Článek 36

Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu

Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává
a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Článek 37

Ochrana životního prostředí

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do
politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Článek 38

Ochrana spotřebitele

V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

HLAVA V
OBČANSKÁ PRÁVA

Článek 39

Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu

1.   Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v
členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto
státu.

2.   Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách
svobodným a tajným hlasováním.

Článek 40

Právo volit a být volen v obecních volbách

Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v
němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

Článek 41

Právo na řádnou správu

1.   Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty
Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.

2.   Toto právo zahrnuje především:
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a
)

právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření,
které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;

b
)

právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných
zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;

c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.

3.   Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými
právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími
zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

4.   Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí
obdržet odpověď ve stejném jazyce.

Článek 42

Právo na přístup k dokumentům

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů
Unie bez ohledu na použitý nosič.

Článek 43

Evropský veřejný ochránce práv

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě
nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou
Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.

Článek 44

Petiční právo

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.

Článek 45

Volný pohyb a pobyt

1.   Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.

2.   Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům
třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.

Článek 46

Diplomatická a konzulární ochrana
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Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním
příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu
kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

HLAVA VI
SOUDNICTVÍ

Článek 47

Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek
stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.

Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být
umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je
to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Článek 48

Presumpce neviny a právo na obhajobu

1.   Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána
zákonným způsobem.

2.   Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.

Článek 49

Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

1.   Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo
spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž
nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného
činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento
mírnější trest.

2.   Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době,
kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním
společenstvím.

3.   Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.

Článek 50

Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin

Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii
osvobozen nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.
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HLAVA VII
OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

Článek 51

Oblast použití

1.   Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům,
institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují
právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v
souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve
Smlouvách.

2.   Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani
nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly
stanovené ve Smlouvách.

Článek 52

Rozsah a výklad práv a zásad

1.   Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno
zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady
proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud
skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany
práv a svobod druhého.

2.   Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou
vykonávána za podmínek a v mezích v nich stanovených.

3.   Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které
jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo
širší ochranu.

4.   Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných
členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.

5.   Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a
exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských
států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze
dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.

6.   K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je
stanoveno v této listině.

7.   Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako
pomůcka pro výklad této listiny.

Článek 53

Úroveň ochrany

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských
práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní
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právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

Článek 54

Zákaz zneužití práv

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo
vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod
uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/49/EU

ze dne 16. dubna 2014

o systémech pojištění vkladů

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této
smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES (3) byla podstatným způsobem
změněna (4). Jelikož je třeba provést další změny, měla by být uvedená směrnice v
zájmu srozumitelnosti přepracována.

(2) Aby se usnadnil přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon, je nezbytné
odstranit některé rozdíly v právních předpisech členských států týkajících se pravidel
pro systémy pojištění vkladů, jimž uvedené úvěrové instituce podléhají.

(3) Tato směrnice představuje základní nástroj pro dosažení vnitřního trhu v oblasti
činnosti úvěrových institucí z hlediska svobody usazování i volného pohybu finančních
služeb, přičemž současně posiluje stabilitu bankovní soustavy a ochranu vkladatelů. S
ohledem na makroekonomické náklady selhání úvěrových institucí a jeho nepříznivé
dopady na finanční stabilitu a důvěru vkladatelů je vhodné nejen stanovit vyplácení
náhrad vkladatelům, ale také poskytnout členským státům dostatečnou flexibilitu, aby
systémům pojištění vkladů umožnily provádět opatření zaměřená na snížení
pravděpodobnosti budoucích pohledávek uplatňovaných vůči těmto systémům. Tato
opatření by měla vždy splňovat pravidla státní podpory.

(4) S cílem zohlednit rostoucí integraci na vnitřním trhu je třeba umožnit slučování
systémů pojištění vkladů z různých členských států nebo vytváření samostatných
přeshraničních systémů na dobrovolném základě. Členské státy by měly zajistit
dostatečnou stabilitu a vyvážené složení nových a stávajících systémů pojištění vkladů.
Mělo by se zabránit nepříznivým dopadům na finanční stabilitu, například v případech,
kdy jsou k přeshraničním systémům pojištění vkladů převáděny pouze úvěrové
instituce s vysoce rizikovým profilem.

(5
)

Směrnice 94/19/ES požaduje, aby Komise v případě potřeby předložila návrhy na její
změny. Tato směrnice zahrnuje harmonizaci mechanismů financování systémů
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pojištění vkladů, zavedení příspěvků založených na stupni rizika a harmonizaci rozsahu
působnosti, pokud jde o produkty a vkladatele.

(6) Směrnice 94/19/ES vychází ze zásady minimální harmonizace. V důsledku toho nyní v
Unii existují různé systémy pojištění vkladů s velmi odlišnými parametry. Na základě
společných požadavků stanovených v této směrnici by měla být vkladatelům v celé
Unii poskytnuta jednotná úroveň ochrany a současně by měla být zajištěna stejná míra
stability systémů pojištění vkladů. Tyto společné požadavky jsou nanejvýš důležité i pro
to, aby se zabránilo narušení trhu. Tato směrnice tudíž přispívá k dotvoření vnitřního
trhu.

(7) Na základě této směrnice budou mít vkladatelé výrazně lepší přístup k systémům
pojištění vkladů díky širší a jasněji vymezené oblasti působnosti pojištění, kratším
lhůtám pro výplatu, lepší informovanosti a řádným požadavkům na financování. To
přispěje ke zvýšení důvěry spotřebitelů ve finanční stabilitu na celém vnitřním trhu.

(8) Členské státy by měly zajistit, aby jejich systémy pojištění vkladů měly zavedeny
řádné postupy správy a řízení a aby vypracovávaly výroční zprávy o činnosti.

(9) V případě uzavření úvěrové instituce, která se ocitne v platební neschopnosti, by měli
být vkladatelé u všech poboček nacházejících se v jiném členském státě, než ve kterém
má úvěrová instituce skutečné sídlo, chráněni stejným systémem pojištění vkladů jako
ostatní vkladatelé u této úvěrové instituce.

(10
)

Tato směrnice by neměla bránit členským státům v tom, aby do její oblasti
působnosti zahrnuly úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5), které nespadají do oblasti
působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (6) podle jejího čl. 2
odst. 5. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, že pro účely této směrnice se
bude s ústředním subjektem a všemi úvěrovými institucemi přidruženými k tomuto
ústřednímu subjektu zacházet jako s jednou úvěrovou institucí.

(11
)

Tato směrnice v zásadě požaduje po každé úvěrové instituci, aby se připojila k
některému systému pojištění vkladů. Je na členském státě povolujícím pobočky
úvěrové instituce se skutečným sídlem ve třetí zemi, aby rozhodl, jak uplatňovat tuto
směrnici vůči uvedeným pobočkám, přičemž by měl přihlédnout k nutnosti chránit
vkladatele a udržovat integritu finančního systému. Je třeba, aby si vkladatelé u
těchto poboček byli plně vědomi úpravy pojištění vkladů, která se na ně vztahuje.

(12
)

Je třeba uznat, že existují institucionální systémy ochrany, které chrání samotnou
úvěrovou instituci, a především zajišťují její likviditu a platební schopnost. Je-li takový
systém oddělen od systému pojištění vkladů, je třeba jeho doplňkovou ochrannou
úlohu zohlednit při stanovení příspěvků jeho členů do systémů pojištění vkladů.
Harmonizovaný limit pojištění stanovený v této směrnici by neměl mít na systémy
chránící úvěrové instituce vliv, ledaže vyplácejí vkladatele.
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(13
)

Každá úvěrová instituce by měla být součástí systému pojištění vkladů uznaného
podle této směrnice, čímž se zajistí vysoká úroveň ochrany spotřebitele a rovné
podmínky pro všechny úvěrové instituce a zabrání se regulatorní arbitráži. Systém
pojištění vkladů by měl být schopen tuto ochranu poskytnout kdykoli.

(14
)

Základní funkcí systému pojištění vkladů je ochrana vkladatelů před dopady platební
neschopnosti úvěrové instituce. Systémy pojištění vkladů by měly být schopny tuto
ochranu poskytnout různými způsoby. Měly by být v prvé řadě používány k vyplacení
vkladatelů podle této směrnice (kompenzační funkce – „paybox“).

(15
)

Systémy pojištění vkladů by měly také přispívat k financování řešení krize úvěrových
institucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (7).

(16
)

V případech povolených vnitrostátním právem by systémy pojištění vkladů měly
rovněž mít možnost jít nad rámec pouhé kompenzační funkce a využít disponibilní
finanční prostředky k zabránění selhání úvěrové instituce s cílem zabránit vzniku
nákladů spojených s výplatou náhrady vkladatelům a jiným nepříznivým dopadům.
Tato opatření by však měla být přijímána v jasně vymezeném rámci a v každém
případě by měla dodržovat pravidla státní podpory. Systémy pojištění vkladů by mimo
jiné měly mít vhodné systémy a postupy pro výběr a provádění takových opatření a
sledování souvisejících rizik. Provádění takových opatření by mělo být vázáno na
splnění podmínek uložených dané úvěrové instituci, které by měly zahrnovat
přinejmenším právo systému pojištění vkladů provádět důkladnější sledování rizik a
výraznější právo provádět ověřování. Náklady na opatření přijatá v zájmu zabránění
selhání úvěrové instituce by neměly být vyšší než náklady na naplnění zákonného
nebo smluvního mandátu příslušného systému pojištění vkladů, pokud jde o ochranu
pojištěných vkladů u dané úvěrové instituce nebo ochranu samotné instituce.

(17
)

Mělo by být rovněž umožněno, aby systémy pojištění vkladů měly formu
institucionálního systému ochrany. Příslušné orgány by měly mít možnost uznat
institucionální systémy ochrany za systémy pojištění vkladů, pokud splňují všechna
kritéria stanovená v této směrnici.

(18
)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na smluvní systémy nebo institucionální
systémy ochrany, které nejsou úředně uznány za systémy pojištění vkladů, s výjimkou
omezených požadavků týkajících se reklamy a informování vkladatelů v případě
vyloučení úvěrové instituce ze systému nebo ukončení jejího členství v systému. V
každém případě se na smluvní systémy a institucionální systémy ochrany vztahují
pravidla státní podpory.

(19
)

Za nedávné finanční krize vedlo nekoordinované zvyšování pojištění vkladů v Unii v
některých případech k přesunu vkládaných prostředků do úvěrových institucí v
zemích, kde bylo pojištění vkladů vyšší. Toto nekoordinované zvyšování tak v době
obtížných podmínek způsobilo odliv likvidních prostředků z úvěrových institucí. V době
stability mohou být rozdíly v rozsahu pojištění příčinou toho, že si vkladatelé zvolí
nejvyšší pojištění vkladů spíše než vkladový produkt, který je pro ně nejvhodnější.
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Tyto rozdíly v rozsahu pojištění mohou způsobit narušení hospodářské soutěže na
vnitřním trhu. Je proto nezbytné zajistit, aby všechny uznané systémy pojištění vkladů
poskytovaly harmonizovanou úroveň ochrany pro všechny vklady na území Unie. Po
omezenou dobu by však měla existovat možnost, aby určité vklady související s
osobní situací vkladatele byly pojištěny na vyšší částku.

(20
)

Na všechny vkladatele by se měl vztahovat stejný rozsah pojištění vkladů bez ohledu
na to, zda je měnou příslušného členského státu euro. Členské státy, jejichž měnou
není euro, by měly mít možnost částky po měnovém přepočtu zaokrouhlovat, aniž by
tím byla ohrožena rovnocenná ochrana vkladatelů.

(21
)

Na jedné straně by rozsah pojištění stanovený touto směrnicí neměl ponechat bez
ochrany příliš velkou část vkladů v zájmu ochrany spotřebitele i v zájmu stability
finanční soustavy. Na straně druhé by měly být zohledněny náklady financování
systémů pojištění vkladů. Je proto rozumné stanovit harmonizovaný limit pojištění ve
výši 100 000 EUR.

(22
)

Tato směrnice zachovává zásadu harmonizovaného limitu na vkladatele, nikoli na
vklad. Je proto vhodné přihlížet ke vkladům vkladatelů, kteří nejsou vedeni jako
majitelé účtu anebo nejsou jedinými majiteli účtu. Z tohoto důvodu by limit měl být
uplatňován vůči každému identifikovatelnému vkladateli. Zásada, že limit je
uplatňován vůči každému identifikovatelnému vkladateli, by se neměla vztahovat na
subjekty kolektivního investování, které podléhají zvláštním ochranným pravidlům, jež
se na takové vklady nevztahují.

(23
)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES (8) zavedla limit pojištění ve
výši 100 000 EUR, čímž se některé členské státy ocitly v situaci, kdy musely svůj limit
pojištění snížit, následkem čehož hrozilo narušení důvěry vkladatelů. Harmonizace je
zásadní pro zajištění rovných podmínek a finanční stability na vnitřním trhu, avšak
riziko narušení důvěry vkladatelů by mělo být bráno v potaz. Členské státy by tedy
měly mít možnost uplatňovat vyšší limit pojištění, pokud před uplatňováním směrnice
2009/14/ES stanovily vyšší limit pojištění, než je harmonizovaný limit. Tento vyšší
limit pojištění by měl být časově omezený a mít omezenou působnost a dané členské
státy by měly úměrně k tomu upravit cílovou výši a příspěvky do systémů pojištění
vkladů. Vzhledem k tomu, že nelze upravit cílovou výši financování, pokud je výše
pojištění neomezená, je vhodné omezit tuto možnost na členské státy, které ke dni 1.
ledna 2008 uplatňovaly limit pojištění v rozpětí od 100 000 do 300 000 EUR. V
zájmu omezení dopadu rozdílných limitů pojištění a s ohledem na to, že Komise
přezkoumá provádění této směrnice do 31. prosince 2018, je vhodné povolit tuto
možnost do uvedeného dne.

(24
)

Systémy pojištění vkladů by měly mít možnost započítat závazky vkladatele vůči
jeho nárokům na výplatu pouze v případě, že dané závazky jsou splatné nejpozději ke
dni nedisponibility. Tento zápočet by neměl být překážkou schopnosti systémů
pojištění vkladů vyplatit vklady ve lhůtě stanovené touto směrnicí. Členským státům
by nemělo být bráněno v přijímání vhodných opatření týkajících se práv systémů
pojištění vkladů v procesu likvidace nebo reorganizace úvěrové instituce.
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(25) Z vyplacení náhrady by mělo být možné vyloučit vklady, které v souladu s
vnitrostátním právem nejsou vkladateli k dispozici v důsledku toho, že se vkladatel a
úvěrová instituce smluvně dohodli, že daný vklad bude sloužit pouze k uhrazení úvěru
na nákup nemovitosti v soukromém vlastnictví. Tyto vklady by měly být započteny
vůči nesplacené částce daného úvěru.

(26
)

Členské státy by měly zajistit, aby ochrana vkladů vyplývajících z některých operací
nebo sloužící určitým sociálním či jiným účelům byla po určitou stanovenou dobu
vyšší než 100 000 EUR. Členské státy by měly rozhodnout o dočasném maximálním
limitu pojištění takových vkladů, přičemž by měly zohlednit význam ochrany pro
vkladatele a životní podmínky v daných členských státech. Ve všech takových
případech by měla být dodržena pravidla státní podpory.

(27
)

Je nezbytné harmonizovat způsoby financování systémů pojištění vkladů. Na jedné
straně by náklady na financování těchto systémů měly nést v zásadě samotné
úvěrové instituce a na druhé straně by finanční kapacita těchto systémů měla být
úměrná jejich závazkům. Aby bylo zajištěno, že vkladatelům ve všech členských
státech bude poskytnuta obdobně vysoká úroveň ochrany, mělo by být financování
systémů pojištění vkladů harmonizováno na vysoké úrovni na základě předem
stanovené jednotné cílové výše financování pro všechny systémy pojištění vkladů.

(28
)

Za určitých okolností mohou úvěrové instituce nicméně působit na vysoce
koncentrovaném trhu, na němž je u většiny úvěrových institucí vzhledem k jejich
velikosti a míře propojenosti nepravděpodobné, že by byly likvidovány v běžném
úpadkovém řízení, aniž by to ohrozilo finanční stabilitu, a je tedy pravděpodobnější, že
by se u nich použil postup k řádnému řešení krize. Za takových okolností by se na
systémy mohla vztahovat nižší cílová výše.

(29
)

Elektronické peníze a peněžní prostředky přijaté výměnou za elektronické peníze by v
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (9) neměly být
považovány za vklad, a neměly by proto spadat do oblasti působnosti této směrnice.

(30
)

Za účelem omezení ochrany vkladů na míru nezbytnou k tomu, aby byla zajištěna
právní jistota a transparentnost pro vkladatele a aby se předešlo přesunu investičních
rizik na systémy pojištění vkladů, by měly být z oblasti působnosti pojištění vyloučeny
finanční nástroje s výjimkou stávajících spořicích produktů doložených potvrzením o
vkladu na jméno.

(31
)

Určití vkladatelé, zejména veřejné orgány nebo jiné finanční instituce, by neměli být
způsobilí k ochraně vkladů. V případě selhání úvěrové instituce jejich omezený počet
ve srovnání s počtem všech ostatních vkladatelů minimalizuje dopad na finanční
stabilitu. Veřejné orgány mají také mnohem snazší přístup k úvěrům než občané.
Členské státy by však měly mít možnost rozhodnout, že budou pojištěny vklady
místních orgánů s ročním rozpočtem do výše 500 000 EUR. Nefinanční podniky by
pojištěním měly být v zásadě kryty bez ohledu na svou velikost.
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(32
)

Vkladatelé, jejichž činnosti zahrnují praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 nebo 3
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES (10), by měli být vyloučeni z
plateb ze systémů pojištění vkladů.

(33
)

Náklady úvěrových institucí na účast v systému pojištění vkladů jsou nesrovnatelné s
náklady, jež by s sebou nesl hromadný výběr vkladů nejen z úvěrové instituce, která
se ocitla v nesnázích, nýbrž i z finančně zdravých institucí v důsledku ztráty důvěry
vkladatelů ve spolehlivost bankovní soustavy.

(34
)

Je nezbytné, aby disponibilní finanční prostředky systémů pojištění vkladů
dosahovaly určité cílové výše a aby bylo možné vybrat mimořádné příspěvky.
Systémy pojištění vkladů by v každém případě měly mít dostatečná ujednání o
alternativních možnostech financování, která jim umožní získat krátkodobě
prostředky k uspokojení pohledávek vůči nim uplatněných. Mělo by být možné, aby
disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů zahrnovaly hotovost, vklady,
platební přísliby a nízkoriziková aktiva, jež lze v krátkém čase zlikvidnit. Výše
příspěvků do systémů pojištění vkladů by měla řádně zohledňovat hospodářský
cyklus, stabilitu vkladového sektoru a stávající závazky systému.

(35) Systémy pojištění vkladů by měly investovat do nízkorizikových aktiv.

(36
)

Příspěvky do systémů pojištění vkladů by měly vycházet z výše pojištěných vkladů a
z míry rizika, jež dotčený člen podstupuje. Tím by se umožnilo zohlednění rizikových
profilů jednotlivých úvěrových institucí včetně jejich rozdílných modelů podnikání.
Mělo by to vést i ke spravedlivému stanovení příspěvků a motivovat k využívání méně
rizikového modelu podnikání. Systémy pojištění vkladů by měly mít možnost používat
vlastní metody založené na rizicích za účelem přizpůsobení příspěvků podmínkám na
trhu a rizikovým profilům. V zájmu zohlednění obzvláště nízkorizikových odvětví
regulovaných vnitrostátním právem by členským státům mělo být povoleno, aby
stanovily odpovídající snížení příspěvků, při dodržení cílové výše pro každý systém
pojištění vkladů. Metody výpočtu by v každém případě měly schválit příslušné orgány.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (dále jen „Evropský orgán
pro bankovnictví“), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 (11), by měl vydat pokyny pro účely stanovení metod pro výpočet
příspěvků.

(37
)

Ochrana vkladů je podstatnou součástí dotvoření vnitřního trhu a nezbytným
doplňkem systému dohledu nad úvěrovými institucemi, neboť vytváří solidaritu všech
institucí na daném finančním trhu pro případ, že se některá z nich ocitne v selhání.
Členské státy by tedy měly mít možnost povolit, aby si systémy pojištění vkladů
navzájem dobrovolně půjčovaly peníze.

(38
)

Stávající lhůta pro výplatu je v rozporu s nutností udržet důvěru vkladatelů a
nesplňuje jejich potřeby. Lhůta pro výplatu by proto měla být zkrácena na sedm
pracovních dnů.
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(39
)

V mnoha případech však ještě nejsou stanoveny nezbytné postupy pro krátkou lhůtu
pro výplatu. Členským státům by tedy měla být poskytnuta možnost v průběhu
přechodného období lhůtu pro výplatu na sedm pracovních dnů postupně zkracovat.
Maximální lhůta pro výplatu stanovená v této směrnici by neměla systémům pojištění
vkladů bránit v tom, aby výplatu vkladatelům provedly dříve. Aby se však zajistilo, že
se vkladatelé v průběhu daného přechodného období nebudou v případě selhání
jejich úvěrové instituce potýkat s finančními potížemi, měl by být vkladatelům na
žádost umožněn přístup k přiměřené částce jejich pojištěných vkladů na pokrytí
nákladů na živobytí. Tento přístup by měl být umožněn pouze na základě údajů
poskytnutých danou úvěrovou institucí. Tuto částku by, s ohledem na rozdílné životní
náklady v jednotlivých členských státech, měly stanovit členské státy.

(40
)

Lhůta nezbytná pro výplatu vkladů by měla zohledňovat případy, kdy systémy mají
potíže určit částku k výplatě a práva vkladatele, zejména pokud vklady vyplývají z
operací týkajících se obytných nemovitostí nebo některých životních událostí, pokud
vkladatel nemůže bez omezení nakládat s částkami uloženými na účtu, pokud je vklad
předmětem právního sporu nebo protichůdných nároků na částky nacházející se na
účtu nebo pokud se na vklad vztahují ekonomické sankce stanovené vnitrostátními
vládami nebo mezinárodními orgány.

(41
)

Za účelem zajištění splacení by systémy pojištění vkladů měly být oprávněny vstoupit
do práv vyplacených vkladatelů za úvěrovou institucí v selhání. Členské státy by měly
mít možnost omezit dobu, po kterou mohou vkladatelé, jejichž vklady nebyly
vyplaceny nebo uznány ve lhůtě pro výplatu, nárokovat výplatu vkladů, aby se
systémům pojištění vkladů umožnil výkon práv, do nichž vstoupily, ke dni, k němuž
mají tato práva být přihlášena v úpadkovém řízení.

(42
)

Systém pojištění vkladů v členském státě, kde úvěrová instituce zřídila pobočky, by
měl informovat a vyplatit vkladatele jménem systému pojištění vkladů v členském
státě, kde byla úvěrová instituce povolena. Jsou nezbytná ochranná opatření k
zajištění toho, aby systém pojištění vkladů vyplácející vkladatele obdržel před takovou
výplatou potřebné finanční prostředky a pokyny od domovského systému. Systém
pojištění vkladů, jehož se tato situace může týkat, by měly předem uzavřít dohody,
které splnění těchto úkolů usnadní.

(43
)

Informovanost je nezbytnou součástí ochrany vkladatelů. Současní vkladatelé by
proto měli být informováni o svém pojištění a příslušném systému pojištění vkladů na
výpisech z účtu. Stejné informace by měly být poskytnuty případným budoucím
vkladatelům prostřednictvím standardizovaného informačního přehledu, jehož
obdržení by měli potvrdit. Obsah těchto informací by měl být pro všechny vkladatele
totožný. Neregulované užívání odkazu na limit pojištění a rozsah určitého systému
pojištění vkladů v reklamě by mohlo ohrozit stabilitu bankovní soustavy nebo důvěru
vkladatelů. Odkazy na systémy pojištění vkladů v reklamě by proto měly být omezeny
na krátké věcné prohlášení.
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(44
)

Na zpracování osobních údajů na základě této směrnice se vztahuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (12). Systémy pojištění vkladů a relevantní
orgány by měly s údaji týkajícími se jednotlivých vkladů zacházet mimořádně opatrně
a v souladu s uvedenou směrnicí by měly zachovávat vysokou úroveň ochrany údajů.

(45
)

Tato směrnice by neměla vést k tomu, aby byly členské státy nebo jejich relevantní
orgány činěny odpovědnými vůči vkladatelům, pokud zajistí zavedení nebo úřední
uznání jednoho nebo více systémů, které pojišťují vklady nebo samotné úvěrové
instituce a zajišťují náhradu vkladatelům nebo jejich ochranu v souladu s touto
směrnicí.

(46
)

Nařízení (EU) č. 1093/2010 svěřilo Evropskému orgánu pro bankovnictví řadu úkolů
týkajících se směrnice 94/19/ES.

(47
)

Evropský orgán pro bankovnictví by měl respektovat dohled nad systémy pojištění
vkladů vykonávaný členskými státy a přitom přispívat k dosažení cíle, kterým je
usnadnění přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu při současném
zajištění účinné ochrany vkladatelů a omezení rizik pro daňové poplatníky na
minimum. Členské státy by měly Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví
informovat o tom, který subjekt či orgán je určeným orgánem, s ohledem na
požadavek spolupráce mezi Evropským orgánem pro bankovnictví a určenými orgány,
který je stanoven v této směrnici.

(48
)

Je zapotřebí zavést pokyny pro finanční služby, aby byly v celé Unii zajištěny rovné
podmínky a odpovídající ochrana vkladatelů. Takové pokyny by měly být vydávány k
upřesnění metody výpočtu rizikově vážených příspěvků.

(49
)

V zájmu zajištění účinného a efektivního fungování systémů pojištění vkladů a
vyváženého posouzení jejich situace v různých členských státech by Evropský orgán
pro bankovnictví měl být schopen se závazným účinkem urovnávat jejich vzájemné
spory.

(50) Vzhledem k rozdílnosti správních postupů týkajících se systémů pojištění vkladů v
jednotlivých členských státech by členské státy měly mít možnost rozhodnout, který
orgán určí, že vklad je nedisponibilní.

(51
)

Příslušné orgány, určené orgány, orgány příslušné k řešení krize, relevantní správní
orgány a systémy pojištění vkladů by měly navzájem spolupracovat a vykonávat své
pravomoci v souladu s touto směrnicí. Měly by při přípravě a provádění opatření k
řešení krize spolupracovat od počáteční fáze za účelem stanovení výše, do které
systém pojištění vkladů ručí, pokud jsou finanční prostředky používány k financování
řešení krize úvěrových institucí.

(52) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla limit pojištění, který tato směrnice
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stanoví pro souhrn vkladů jednoho vkladatele, upravit podle inflace v Unii na základě
změn indexu spotřebitelských cen. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci
přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě
a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly
příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému
parlamentu a Radě.

(53) Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a
Komise o informativních dokumentech (13) zavázaly, že v odůvodněných případech
doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve
vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi
jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých
za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Pokud jde o tuto směrnici,
považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(54
)

Jelikož cíle této směrnice, totiž harmonizace pravidel týkajících se fungování systému
pojištění vkladů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše
jich, z důvodu rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o
Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(55) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezit na
ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují věcnou změnu.
Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z
předchozích směrnic.

(56) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro
provedení směrnic uvedených v příloze II ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví pravidla a postupy týkající se zřizování a fungování systémů
pojištění vkladů.

2.   Tato směrnice se vztahuje na:

a) zákonné systémy pojištění vkladů;

b
)

smluvní systémy pojištění vkladů, které jsou úředně uznány za systémy pojištění vkladů
v souladu s čl. 4 odst. 2;

c
)

institucionální systémy ochrany, které jsou úředně uznány za systémy pojištění vkladů v
souladu s čl. 4 odst. 2;
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d
)

úvěrové instituce přidružené k systémům uvedeným v písmenu a), b) nebo c) tohoto
odstavce.

3.   Aniž je dotčen čl. 16 odst. 5 a 7, nevztahuje se tato směrnice na tyto systémy:

a
)

smluvní systémy, které nejsou úředně uznány za systémy pojištění vkladů, včetně
systémů, jež nabízejí doplňkovou ochranu k limitu pojištění stanovenému v čl. 6 odst. 1;

b
)

institucionální systémy ochrany, které nejsou úředně uznány za systémy pojištění
vkladů.

Členské státy zajistí, aby systémy uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) měly k
dispozici dostatečné finanční prostředky nebo příslušné mechanismy financování pro
účely plnění svých povinností.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „systémy pojištění vkladů“ systémy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c);

2)„institucionálními systémy ochrany“ institucionální systémy ochrany, jak jsou uvedeny v
čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013;

3)„vkladem“ kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných
situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová instituce
vyplatit na základě platných zákonných a smluvních podmínek, včetně termínovaných
vkladů a spořicích vkladů, avšak s výjimkou kreditního zůstatku:

a
)

jehož existenci lze prokázat pouze finančním nástrojem ve smyslu čl. 4 bodu 17
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (14), s výjimkou spořicích
produktů doložených potvrzením o vkladu na jméno, které existují v členském státě
ke dni 2. července 2014;

b) jehož jistina není splatná ve jmenovité hodnotě, nebo

c
)

jehož jistina je splatná ve jmenovité hodnotě pouze za podmínek určité záruky nebo
dohody poskytnuté úvěrovou institucí nebo třetí stranou;

4) „způsobilými vklady“ vklady, jež nejsou vyloučeny z ochrany podle článku 5;

5
)

„pojištěnými vklady“ ta část způsobilých vkladů, jež nepřevyšuje limit pojištění
stanovený v článku 6;

6)„vkladatelem“ majitel nebo, v případě společného účtu, každý z majitelů vkladu;
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7)„společným účtem“ účet otevřený na jméno dvou nebo více osob nebo účet, k němuž
mají dvě nebo více osob práva, jež lze uplatňovat na základě podpisu jedné nebo více z
těchto osob;

8)„nedisponibilním vkladem“ vklad, který je splatný a vymahatelný, ale nebyl vyplacen
úvěrovou institucí podle platných zákonných či smluvních podmínek v případech, kdy:

a
)

relevantní správní orgány zjistily, že podle jejich názoru se dotčená úvěrová instituce
v daném čase nezdá být schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací
vyplatit vklad a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit, nebo

b
)

soudní orgán vydal z důvodů přímo souvisejících s finanční situací úvěrové instituce
rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů uplatňovat vůči této
instituci pohledávky;

9)„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU)
č. 575/2013;

10
)

„pobočkou“ provozovna v členském státě, která nemá právní subjektivitu, tvoří
součást úvěrové instituce a přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící
podstatu činnosti úvěrových institucí;

11
)

„cílovou výší“ výše disponibilních finančních prostředků, které musí systém pojištění
vkladů dosáhnout v souladu s čl. 10 odst. 2, vyjádřená procentní hodnotou pojištěných
vkladů jeho členů;

12
)

„disponibilními finančními prostředky“ hotovost, vklady a nízkoriziková aktiva, jež lze
zlikvidnit ve lhůtě nepřesahující lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 1, a platební přísliby do
výše limitu stanoveného v čl. 10 odst. 3;

13
)

„platebními přísliby“ platební přísliby úvěrové instituce vůči systému pojištění vkladů,
které jsou plně zajištěny kolaterálem, za podmínky, že kolaterál:

a) je tvořen nízkorizikovými aktivy;

b
)

není zatížen právy třetích stran a systém pojištění vkladů s ním může volně nakládat;

14
)

„nízkorizikovými aktivy“ položky spadající do první nebo druhé kategorie uvedené v
tabulce 1 v článku 336 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo jakákoli aktiva, která příslušný
nebo určený orgán považuje za obdobně bezpečná a likvidní;
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15)„domovským členským státem“ domovský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 43
nařízení (EU) č. 575/2013;

16
)

„hostitelským členským státem“ hostitelský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44
nařízení (EU) č. 575/2013;

17
)

„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU)
č. 575/2013;

18
)

„určeným orgánem“ subjekt spravující systém pojištění vkladů v souladu s touto
směrnicí nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů spravuje soukromý
subjekt, veřejný orgán určený dotčeným členským státem k dohledu nad tímto
systémem v souladu s touto směrnicí.

2.   Pokud tato směrnice odkazuje na nařízení (EU) č. 1093/2010, pak se subjekt
spravující systém pojištění vkladů nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů
spravuje soukromý subjekt, veřejný orgán vykonávající dohled nad tímto systémem
považuje pro účely uvedeného nařízení za příslušný orgán v souladu s čl. 4 bodem 2
uvedeného nařízení.

3.   Za vklady se považují i podíly v „building societies“ v Irsku a ve Spojeném království s
výjimkou podílů kapitálové povahy, na které se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. b).

Článek 3

Relevantní správní orgány

1.   Členské státy určí relevantní správní orgán na svém území pro účely čl. 2 odst. 1 bodu
8) písm. a).

2.   Příslušné orgány, určené orgány, orgány příslušné k řešení krize a jiné relevantní
správní orgány navzájem spolupracují a vykonávají své pravomoci v souladu s touto
směrnicí.

Relevantní správní orgán učiní zjištění uvedené v čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) co nejdříve
a v každém případě do pěti pracovních dnů poté, co se poprvé dozvěděl, že úvěrová
instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné.

Článek 4

Úřední uznávání, členství a dohled

1.   Každý členský stát zajistí, aby byl na jeho území zaveden a úředně uznán jeden nebo
více systémů pojištění vkladů.

To nebrání slučování systémů pojištění vkladů z různých členských států ani usazování
přeshraničních systémů pojištění vkladů. Přeshraniční nebo sloučené systémy pojištění
vkladů schvalují členské státy, v nichž jsou dotčené systémy pojištění vkladů usazeny.

2.   Smluvní systém, jak je uveden v čl. 1 odst. 2 písm. b) této směrnice, může být úředně
uznán za systém pojištění vkladů, pokud je v souladu s touto směrnicí.
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Institucionální systém ochrany může být úředně uznán za systém pojištění vkladů, pokud
splňuje kritéria stanovená v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 a je v souladu s touto
směrnicí.

3.   Úvěrová instituce povolená v členském státě podle článku 8 směrnice 2013/36/EU smí
přijímat vklady, pouze pokud je členem systému úředně uznaného v jejím domovském
členském státě podle odstavce 1 tohoto článku.

4.   Pokud některá úvěrová instituce neplní povinnosti, které má jako člen systému
pojištění vkladů, musí to být okamžitě ohlášeno příslušným orgánům, které ve spolupráci
se systémem pojištění vkladů v případě potřeby přijmou bezodkladně veškerá vhodná
opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že úvěrová instituce své povinnosti splní.

5.   Pokud opatření přijatá podle odstavce 4 nedokáží zajistit plnění povinností úvěrovou
institucí, může systém pojištění vkladů s výhradou vnitrostátního práva a s výslovným
souhlasem příslušných orgánů oznámit nejméně jeden měsíc předem svůj záměr vyloučit
úvěrovou instituci z členství v systému pojištění vkladů. Vklady uložené před uplynutím
této doby jsou nadále plně kryty systémem pojištění vkladů. Pokud do uplynutí této doby
úvěrová instituce své povinnosti nesplní, systém pojištění vkladů ji vyloučí.

6.   Vklady uložené ke dni, k němuž je úvěrová instituce vyloučena z členství v systému
pojištění vkladů, jsou tímto systémem pojištění vkladů nadále kryty.

7.   Určené orgány vykonávají průběžný dohled nad systémy pojištění vkladů uvedenými v
článku 1, pokud jde o soulad s touto směrnicí.

Nad přeshraničními systémy pojištění vkladů vykonávají dohled zástupci určených orgánů
členských států, v nichž jsou povoleny přidružené úvěrové instituce.

8.   Členské státy zajistí, aby systém pojištění vkladů kdykoli na vlastní žádost obdržel od
svých členů všechny informace nezbytné k přípravě vyplacení náhrad vkladatelům,
včetně označení podle čl. 5 odst. 4.

9.   Systémy pojištění vkladů zajistí důvěrnost a ochranu údajů týkajících se účtů
vkladatelů. Zpracování těchto údajů se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES.

10.   Členské státy zajistí, aby jejich systémy pojištění vkladů prováděly zátěžové testy
svých systémů pojištění vkladů a byly neprodleně informovány v případě, že příslušné
orgány zjistí v některé úvěrové instituci problémy, jež by mohly vést k zásahu systému
pojištění vkladů.

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát za tři roky nebo častěji, je-li to vhodné. První
test se provede nejpozději 3. července 2017.

Na základě výsledků zátěžových testů provádí Evropský orgán pro bankovnictví alespoň
jednou za pět let srovnávací hodnocení podle článku 30 nařízení (EU) č. 1093/2010 za
účelem posouzení odolnosti systémů pojištění vkladů. Při výměně informací s Evropským
orgánem pro bankovnictví podléhají systémy pojištění vkladů požadavkům služebního
tajemství podle článku 70 uvedeného nařízení.

11.   Informace nezbytné k provádění zátěžových testů svých systémů smějí systémy
pojištění vkladů používat pouze k provádění těchto testů a uchovávat pouze po dobu
nezbytnou k tomuto účelu.

12.   Členské státy zajistí, aby jejich systémy pojištění vkladů měly řádné a transparentní
postupy správy a řízení. Systémy pojištění vkladů vypracovávají výroční zprávy o činnosti.
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Článek 5

Způsobilost vkladů

1.   Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli náhrady:

a
)

vkladů jiných úvěrových institucí uskutečněných jejich vlastním jménem a na vlastní
účet, s výhradou čl. 7 odst. 3 této směrnice;

b) kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 nařízení (EU) č. 575/2013;

c
)

vkladů vyplývajících z operací, v souvislosti s nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za
trestný čin praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/60/ES;

d)vkladů finančních institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)vkladů investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES;

f)vkladů, jejichž majitel nebyl nikdy zjištěn podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, když
se staly nedisponibilními;

g
)

vkladů pojišťoven a zajišťoven uvedených v čl. 13 bodech 1 až 6 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/138/ES (15);

h) vkladů subjektů kolektivního investování;

i) vkladů penzijních fondů;

j) vkladů veřejných orgánů;

k)dluhových cenných papírů vydaných úvěrovou institucí a závazků vzniklých z vlastních
akceptací a směnek.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy zajistit, aby do výše limitu
pojištění stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty:

a
)

vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění nebo zaměstnaneckého
penzijního pojištění malých a středních podniků;

b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do výše 500 000 EUR.

3.   Členské státy mohou stanovit, že se ze systémů pojištění vkladů vylučují jakékoli
náhrady vkladů, které mohou být v souladu s vnitrostátním právem uvolněny pouze pro
účely splacení úvěru na nákup soukromé nemovitosti vůči úvěrové instituci nebo jiné
instituci, u níž je vklad učiněn.
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4.   Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce označovaly způsobilé vklady tak, aby byla
umožněna jejich okamžitá identifikace.

Článek 6

Limit pojištění

1.   Členské státy zajistí, aby souhrn vkladů každého vkladatele byl pojištěn do výše
100 000 EUR pro případ, že se tyto vklady stanou nedisponibilními.

2.   Kromě odstavce 1 členské státy zajistí, aby následující vklady byly chráněny i nad
hranici 100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle dvanácti měsíců od připsání částky
nebo od okamžiku, kdy se takové vklady stanou z právního hlediska převoditelnými:

a
)

vklady plynoucí z operací s nemovitostmi týkajících se soukromých obytných
nemovitostí;

b
)

vklady, jež slouží sociálním účelům stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny s
určitými životními událostmi vkladatele, jako je svatba, rozvod, odchod do důchodu,
propuštění ze zaměstnání, invalidita nebo smrt;

c
)

vklady, jež slouží účelům stanoveným vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení
pojistného plnění nebo odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo
neoprávněného odsouzení.

3.   Odstavce 1 a 2 nebrání členským státům v zachování nebo zavedení systémů pojištění
produktů týkajících se hmotného zajištění na stáří a důchodů, pokud tyto systémy
nepojišťují pouze vklady, nýbrž nabízejí komplexní pojištění pro všechny produkty a
situace, které jsou v této souvislosti relevantní.

4.   Členské státy zajistí, aby se výplata prováděla v kterékoli z těchto měn:

a) měna členského státu, v němž se nachází systém pojištění vkladů;

b) měna členského státu, v němž má bydliště majitel účtu;

c) euro;

d) měna účtu;

e) měna členského státu, v němž se nachází daný účet.

Vkladatelé musí být o měně, v níž se výplata provádí, informováni.

Jsou-li účty vedeny v jiné měně, než je měna pro výplatu, použije se směnný kurz ze dne,
ke kterému relevantní správní orgán učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo
kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b).

5.   Členské státy, které částku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku přepočítávají na svou
národní měnu, použijí poprvé při přepočtu směnný kurz platný k 3. červenci 2015.

Členské státy mohou částky po přepočtu zaokrouhlit, pokud zaokrouhlení nepřevyšuje
5 000 EUR.

30



Aniž je dotčen druhý pododstavec, provedou členské státy každých pět let úpravu limitů
pojištění přepočtených na jinou měnu na částku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku.
Členské státy provedou po předchozí konzultaci s Komisí úpravu limitů pojištění dříve,
dojde-li k nepředvídaným událostem, například kolísání měny.

6.   Komise přezkoumává částku uvedenou v odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za pět
let. Pokud to uzná za vhodné, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice
upravující částku uvedenou v odstavci 1, zejména se zřetelem k vývoji v bankovním
sektoru a k hospodářské a měnové situaci v Unii. První přezkum se provede nejdříve 3.
července 2020, ledaže si nepředvídané události vyžádají přezkum dříve.

7.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
18, pokud jde o úpravu částky uvedené v odstavci 6 tohoto článku, kterou provádí
alespoň jednou za pět let, a to podle inflace v Unii na základě změn harmonizovaného
indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Komisí, k nimž došlo od poslední úpravy.

Článek 7

Stanovení splatné částky

1.   Limit uvedený v čl. 6 odst. 1 se vztahuje na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez
ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a místo uložení v Unii.

2.   Při výpočtu limitu stanoveného v čl. 6 odst. 1 se přihlédne k podílu každého vkladatele
na společném účtu.

Není-li stanoveno jinak, jsou podíly jednotlivých vkladatelů na tomto účtu stejné.

Členské státy mohou stanovit, že vklady na účtu, k němuž mají právo dvě nebo více osob
jako společníci společnosti, členové sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez právní
subjektivity, mohou být pro účely výpočtu limitu stanoveného v čl. 6 odst. 1 sečteny a lze
s nimi nakládat, jako by byly uloženy jediným vkladatelem.

3.   Pokud vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení,
vztahuje se pojištění na osobu, která s nimi může bez omezení nakládat, za předpokladu,
že tato osoba je zjištěna nebo zjistitelná ke dni, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění
uvedené v čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2
odst. 1 bodu 8) písm. b). Může-li více osob nakládat s vklady bez omezení, přihlédne se k
podílu každé z nich podle ujednání upravujících správu daných částek při výpočtu limitu
stanoveného v čl. 6 odst. 1.

4.   Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je den, kdy relevantní správní orgán
učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve
smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b). K závazkům vkladatele vůči úvěrové instituci se při
výpočtu splatné částky nepřihlíží.

5.   Členské státy mohou rozhodnout, že se při výpočtu splatné částky zohlední závazky
vkladatele vůči úvěrové instituci, pokud se staly splatnými nejpozději ke dni, kdy
relevantní správní orgán učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní
orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b), a pokud je zápočet možný podle
zákonných a smluvních ustanovení, jimiž se řídí smlouva mezi úvěrovou institucí a
vkladatelem.

Jsou-li závazky vkladatelů vůči úvěrové instituci zohledňovány při výpočtu splatné částky,
musí o tom úvěrová instituce před uzavřením smlouvy informovat vkladatele.
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6.   Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů mohly kdykoli požádat úvěrové
instituce o informaci o souhrnné výši způsobilých vkladů každého vkladatele.

7.   Naběhlé úroky z vkladů, které ke dni, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění podle
čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu
8) písm. b), nebyly dosud připsány, jsou systémem pojištění vkladů nahrazovány. Limit
uvedený v čl. 6 odst. 1 nesmí být překročen.

8.   Členské státy mohou rozhodnout, že určité druhy vkladů, které plní sociální funkci
vymezenou vnitrostátním právem a za něž se zaručila třetí strana v souladu s pravidly
státní podpory, se nezahrnují do souhrnu vkladů téhož vkladatele u téže úvěrové instituce
ve smyslu odstavce 1 tohoto článku. V těchto případech je záruka poskytnutá třetí stranou
omezena limitem pojištění stanoveným v čl. 6 odst. 1.

9.   Umožňuje-li vnitrostátní právo úvěrovým institucím provozovat činnost pod různými
ochrannými známkami, jak jsou vymezeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2008/95/ES (16), zajistí členské státy, aby vkladatelé byli zřetelně informováni o tom,
že úvěrová instituce provozuje činnost pod různými ochrannými známkami a že se limit
pojištění stanovený v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 této směrnice vztahuje na souhrn vkladů
vkladatel v dané úvěrové instituci. Tyto informace musí být součástí informačního
přehledu pro vkladatele uvedeného v článku 16 a příloze I této směrnice.

Článek 8

Výplata

1.   Systémy pojištění vkladů zajistí, aby splatná částka byla k dispozici do sedmi
pracovních dní ode dne, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu
8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b).

2.   Během přechodného období do 31. prosince 2023 však mohou členské státy stanovit
pro výplatu tyto lhůty:

a) nejdéle do 31. prosince 2018 lhůtu až dvaceti pracovních dní;

b)od 1. ledna 2019 a nejdéle do 31. prosince 2020 lhůtu až patnácti pracovních dní;

c)od 1. ledna 2021 a nejdéle do 31. prosince 2023 lhůtu až deseti pracovních dní.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že se na vklady uvedené v čl. 7 odst. 3 vztahuje
delší lhůta pro výplatu, jež však nesmí překročit tři měsíce ode dne, kdy relevantní správní
orgán učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve
smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b).

4.   Nemůže-li během přechodného období do 31. prosince 2023 systém pojištění vkladů
dát splatnou částku k dispozici ve lhůtě sedmi pracovních dní, zajistí, aby měli vkladatelé
do pěti pracovních dní od podání žádosti přístup k přiměřené částce svých pojištěných
vkladů na pokrytí nákladů na živobytí.

Systémy pojištění vkladů poskytnou přístup k přiměřené částce uvedené v prvním
pododstavci pouze na základě údajů poskytnutých systémem pojištění vkladů nebo
úvěrovou institucí.

Přiměřená částka uvedená v prvním pododstavci se odečte od splatné částky podle
článku 7.
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5.   Výplata podle odstavců 1 a 4 může být odložena, pokud:

a
)

není jisté, zda má osoba nárok na obdržení výplaty, nebo je vklad předmětem právního
sporu;

b
)

na vklad se vztahují omezující opatření stanovená vnitrostátními vládami nebo
mezinárodními orgány;

c
)

odchylně od odstavce 9 tohoto článku v souvislosti s vkladem neproběhla za posledních
24 měsíců žádná operace (účet nevykazuje žádnou aktivitu);

d
)

splatná částka je považována za součást dočasného vysokého zůstatku ve smyslu čl. 6
odst. 2, nebo

e
)

splatnou částku má v souladu s čl. 14 odst. 2 vyplatit systém pojištění vkladů
hostitelského členského státu.

6.   Splatná částka musí být poskytnuta, aniž by bylo nutné podávat žádost u systému
pojištění vkladů. Za tímto účelem poskytne úvěrová instituce systému pojištění vkladů
neprodleně na jeho žádost nezbytné informace o vkladech a vkladatelích.

7.   Veškerá korespondence mezi systémem pojištění vkladů a vkladatelem musí být
vedena:

a
)

v úředním jazyce orgánů Unie, který úvěrová instituce, v níž se nachází pojištěný vklad,
používá pro písemnou komunikaci s vkladatelem, nebo

b
)

v úředním jazyce či úředních jazycích členského státu, ve kterém se pojištěný vklad
nachází.

Pokud úvěrová instituce přímo působí v jiném členském státě, aniž by zřídila pobočku,
poskytují se informace v jazyce, který si vkladatel zvolil při otevření účtu.

8.   Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odstavci 1 tohoto článku může systém pojištění
vkladů pozastavit veškeré výplaty týkající se daného vkladatele do přijetí soudního
rozhodnutí v případech, kdy jsou vkladatel nebo jiná osoba, která má právo na částky
uložené na účtu nebo na nich má zájem, obviněni z trestného činu spojeného s praním
peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/60/ES.

9.   Výplata se neprovede, pokud v souvislosti s vkladem neproběhla za posledních 24
měsíců žádná operace a hodnota vkladu je nižší než administrativní náklady, které by
systému pojištění vkladů vznikly v souvislosti s provedením výplaty.

Článek 9

Pohledávky za systémy pojištění vkladů

1.   Členské státy zajistí, aby práva vkladatele na náhradu mohla být předmětem žaloby
proti systému pojištění vkladů.

2.   Aniž tím jsou dotčena práva, která může mít podle vnitrostátního práva, má systém
pojištění vkladů provádějící platby z pojištění ve vnitrostátním rámci právo vstoupit do
práv vkladatelů v likvidačním nebo reorganizačním řízení až do výše svých plateb
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vkladatelům. Provádí-li systém pojištění vkladů platby v rámci postupů k řešení krize,
mimo jiné v rámci uplatnění nástrojů k řešení krize nebo výkonu pravomocí k řešení krize
v souladu s článkem 11, má systém pojištění vkladů za příslušnou úvěrovou institucí
pohledávku ve výši rovnající se částce, kterou vyplatil. Tato pohledávka má stejný stupeň
priority jako pojištěné vklady podle vnitrostátního práva, kterým se řídí běžné úpadkové
řízení, jak je vymezeno ve směrnici 2014/59/EU.

3.   Členské státy mohou omezit dobu, v níž mohou vkladatelé, jejichž vklady nebyly
systémem pojištění vkladů vyplaceny nebo uznány ve lhůtách stanovených v čl. 8 odst. 1
a 3, nárokovat výplatu vkladů.

Článek 10

Financování systémů pojištění vkladů

1.   Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů měly zavedeny odpovídající
systémy ke zjištění svých možných závazků. Výše disponibilních finančních prostředků
systémů pojištění vkladů musí být úměrná těmto závazkům.

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní finanční prostředky z příspěvků svých členů
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání doplňkovému financování z jiných zdrojů.

2.   Členské státy zajistí, aby nejpozději do 3. července 2024 dosáhly disponibilní finanční
prostředky systému pojištění vkladů přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu pojištěných
vkladů jeho členů.

Pokud finanční kapacita klesne pod cílovou výši, zahájí se opět výběr příspěvků, dokud
není znovu dosaženo alespoň cílové výše.

Klesnou-li disponibilní finanční prostředky poté, co poprvé dosáhly cílové výše, pod dvě
třetiny cílové výše, stanoví se řádný příspěvek na takové úrovni, která umožní dosažení
cílové výše do šesti let.

Při stanovování ročních příspěvků podle tohoto článku musí být v případě řádného
příspěvku náležitě zohledněna fáze hospodářského cyklu a dopad, který mohou
procyklické příspěvky mít.

Členské státy mohou počáteční období uvedené v prvním pododstavci prodloužit o
nejvýše čtyři roky, jestliže systémům pojištění vkladů vznikly kumulované výdaje
překračující 0,8 % pojištěných vkladů.

3.   Součástí disponibilních finančních prostředků, jež mají být zohledněny za účelem
dosažení cílové výše, mohou být platební přísliby. Celkový podíl platebních příslibů nesmí
překročit 30 % celkové výše disponibilních finančních prostředků získaných v souladu s
tímto článkem.

Za účelem zajištění jednotného uplatňování této směrnice vydá Evropský orgán pro
bankovnictví pokyny ohledně platebních příslibů.

4.   Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku může členský stát ke splnění svých povinností
podle zmíněného odstavce získat disponibilní finanční prostředky prostřednictvím
povinných příspěvků úvěrových institucí do stávajících systémů povinných příspěvků,
které členský stát na svém území vytvořil za účelem pokrytí nákladů souvisejících se
systémovým rizikem, selháním a řešením krize institucí.

Systémy pojištění vkladů mají nárok na částku, která odpovídá objemu těchto příspěvků
až do cílové výše stanovené v odstavci 2 tohoto článku a kterou jim daný členský stát dá
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na žádost neprodleně k dispozici, aby ji použily výhradně k účelům stanoveným v článku
11.

Na tuto částku mají systémy pojištění vkladů nárok pouze tehdy, nejsou-li podle názoru
příslušného orgánu schopny získat od svých členů mimořádné příspěvky, a musí ji splatit
zpět z příspěvků svých členů v souladu s čl. 10 odst. 1 a 2.

5.   Příspěvky do mechanismů financování k řešení krizí podle hlavy VII směrnice
2014/59/EU, včetně disponibilních finančních prostředků, jež mají být zohledněny za
účelem dosažení cílové výše mechanismů financování k řešení krizí podle čl. 102 odst. 1
směrnice 2014/59/EU, se do cílové výše nezapočítávají.

6.   Odchylně od odstavce 2 může členský stát, je-li to řádně odůvodněno a po obdržení
souhlasu Komise, povolit minimální cílovou výši nižší, než je cílová výše stanovená ve
zmíněném odstavci, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a
)

snížení je založeno na předpokladu, že je nepravděpodobné, že bude významná část
disponibilních finančních prostředků použita na opatření na ochranu pojištěných
vkladatelů jiná než ta, která jsou stanovena v čl. 11 odst. 2 a 6, a

b
)

bankovní sektor, v němž úvěrové instituce přidružené k danému systému pojištění
vkladů působí, je vysoce koncentrovaný, tedy velké objemy aktiv jsou v držení malého
počtu úvěrových institucí nebo bankovních skupin, které podléhají dohledu na
konsolidovaném základě a u kterých je vzhledem k jejich velikosti pravděpodobné, že se
u nich v případě selhání uplatní postup k řešení krize.

Tato snížená cílová výše nesmí být nižší než 0,5 % pojištěných vkladů.

7.   Disponibilní finanční prostředky systémů pojištění vkladů musí být investovány
dostatečně diverzifikovaným způsobem, s nímž je spojeno nízké riziko.

8.   Pokud disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů nepostačují k
vyplacení vkladatelů v případě, že se vklady stanou nedisponibilními, uhradí členové
systému mimořádné příspěvky nepřevyšující 0,5 % jejich pojištěných vkladů za kalendářní
rok. Systém pojištění vkladů může za výjimečných okolností a se souhlasem příslušného
orgánu požadovat vyšší příspěvky.

Příslušný orgán může úvěrovou instituci zcela nebo zčásti dočasně osvobodit od placení
mimořádných ex-post příspěvků systémům pojištění vkladu, pokud by tyto příspěvky
ohrozily její likviditu nebo solventnost. Toto dočasné osvobození lze udělit nejvýše na
dobu šesti měsíců, avšak může být na žádost úvěrové instituce obnoveno. Příspěvky
uvedené v tomto odstavci musí být uhrazeny, jakmile tato platba již likviditu ani
solventnost úvěrové instituce neohrožuje.

9.   Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů měly odpovídající mechanismy
alternativního financování, které jim umožní získat krátkodobě financování, k uspokojení
pohledávek vůči nim uplatněných.

10.   Členské státy do 31. března každého roku informují Evropský orgán pro bankovnictví
o výši pojištěných vkladů na svém území a o výši disponibilních finančních prostředků
jejich systémů pojištění vkladů k 31. prosinci předcházejícího roku.

Článek 11

Použití finančních prostředků
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1.   Finanční prostředky uvedené v článku 10 se primárně používají k výplatě vkladatelů
podle této směrnice.

2.   Finanční prostředky systému pojištění vkladů se použijí k financování řešení krize
úvěrových institucí v souladu s článkem 109 směrnice 2014/59/EU. Orgán příslušný k
řešení krize určí po konzultaci systému pojištění vkladů výši, do které systém pojištění
vkladů ručí.

3.   Členské státy mohou systému pojištění vkladů povolit, aby disponibilní finanční
prostředky použil na alternativní opatření v zájmu zabránění selhání úvěrové instituce,
jsou-li splněny tyto podmínky:

a
)

orgán příslušný k řešení krize nepřijal žádné opatření k řešení krize podle článku 32
směrnice 2014/59/EU;

b
)

systém pojištění vkladů má nastaveny vhodné systémy a postupy pro výběr a
provádění alternativních opatření a sledování souvisejících rizik;

c
)

náklady těchto opatření nejsou vyšší než náklady na naplnění zákonného nebo
smluvního mandátu příslušného systému pojištění vkladů;

d
)

uplatnění alternativních opatření ze strany systému pojištění vkladů je spojeno s
uložením podmínek podpořené úvěrové instituci, které zahrnují přinejmenším právo
systému pojištění vkladů provádět důkladnější sledování rizik a výraznější právo
provádět ověřování;

e
)

uplatnění alternativních opatření ze strany systému pojištění vkladů je spojeno se
závazky podpořené úvěrové instituce k zajištění přístupu k pojištěným vkladům;

f)příslušný orgán potvrdil, že schopnost přidružených úvěrových institucí uhradit
mimořádné příspěvky v souladu odstavcem 5 tohoto článku je zajištěna.

Opatření a podmínky uložené úvěrové instituci konzultuje systém pojištění vkladů s
orgánem příslušným k řešení krize a příslušným orgánem.

4.   Alternativní opatření uvedená v odstavci 3 tohoto článku se neuplatní, shledá-li
příslušný orgán po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize, že jsou splněny
podmínky pro zahájení opatření k řešení krize podle čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/59/EU.

5.   Pokud jsou disponibilní finanční prostředky použity v souladu s odstavcem 3 tohoto
článku, poskytnou přidružené úvěrové instituce neprodleně systému pojištění vkladů
prostředky použité na alternativní opatření, je-li to nezbytné ve formě mimořádných
příspěvků:

a
)

vyvstane-li potřeba vyplatit vkladatele a jsou-li disponibilní finanční prostředky systému
pojištění vkladů nižší než dvě třetiny cílové výše;

b) klesne-li výše disponibilních finančních prostředků pod 25 % cílové výše.
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6.   Členské státy mohou rozhodnout, že disponibilní finanční prostředky lze také použít na
financování opatření, jež mají vkladatelům zajistit přístup k pojištěným vkladům včetně
převodu aktiv a závazků a převodu vkladového portfolia, v rámci vnitrostátního
úpadkového řízení, pokud náklady systému pojištění vkladů nepřesáhnou čistou výši
náhrad pro pojištěné vkladatele v dotčené úvěrové instituci.

Článek 12

Půjčky mezi systémy pojištění vkladů

1.   Členské státy mohou systémům pojištění vkladů povolit, aby dobrovolně poskytly
půjčky jiným systémům pojištění vkladů v Unii, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a
)

systém přijímající půjčku není z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků
uvedených v článku 10 schopen splnit své závazky podle čl. 9 odst. 1;

b) systém přijímající půjčku využil mimořádných příspěvků podle čl. 10 odst. 8;

c
)

systém přijímající půjčku se právně zaváže, že vypůjčené prostředky budou použity k
úhradě pohledávek podle čl. 9 odst. 1;

d
)

systém přijímající půjčku v daném okamžiku není vázán povinností splatit půjčku jiným
systémům pojištění vkladů podle tohoto článku;

e) systém přijímající půjčku uvede částku požadovaných prostředků;

f)celková výše půjčky nepřekročí 0,5 % pojištěných vkladů systému přijímajícího půjčku;

g
)

systém přijímající půjčku neprodleně informuje Evropský orgán pro bankovnictví a sdělí
důvody, proč jsou podmínky uvedené v tomto odstavci splněny, a výši požadovaných
prostředků.

2.   Na půjčku se vztahují tyto podmínky:

a
)

systém pojištění vkladů přijímající půjčku musí půjčku splatit do pěti let. Půjčku může
splácet v ročních splátkách. Úroky jsou splatné až v době splacení;

b
)

úroková sazba musí být stanovena tak, aby se přinejmenším rovnala sazbě mezní
zápůjční facility Evropské centrální banky během doby půjčky;

c
)

systém pojištění vkladů přijímající půjčku musí informovat Evropský orgán pro
bankovnictví o počáteční úrokové sazbě a o době trvání půjčky.

3.   Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané systémem pojištění vkladů přijímajícím
půjčku byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení vypůjčené částky a opětovnému
dosažení cílové výše.

Článek 13

Výpočet příspěvků do systému pojištění vkladů
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1.   Příspěvky do systému pojištění vkladů podle článku 10 vycházejí z výše pojištěných
vkladů a z míry rizika, jež dotčený člen podstupuje.

Členské státy mohou stanovit nižší příspěvky pro odvětví s nízkým rizikem regulovaná
vnitrostátním právem.

Členské státy mohou rozhodnout, že členové institucionálního systému ochrany platí
systému pojištění vkladů nižší příspěvky.

Členské státy mohou povolit, aby se na ústřední subjekt a všechny úvěrové instituce,
které jsou trvale přidruženy k ústřednímu subjektu podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU)
č. 575/2013, jako celek vztahovala riziková váha, která se určí pro ústřední subjekt a jeho
přidružené instituce na konsolidovaném základě.

Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce budou platit určitý minimální
příspěvek bez ohledu na výši svých pojištěných vkladů.

2.   Systémy pojištění vkladů mohou pro určení a výpočet rizikově vážených příspěvků
svých členů použít vlastní metody. Výpočet příspěvků musí být úměrný riziku členů a
odpovídajícím způsobem zohledňovat rizikové profily jednotlivých modelů podnikání. Tyto
metody mohou rovněž zohledňovat stranu aktiv v rozvaze a ukazatele rizik, jako je
kapitálová přiměřenost, kvalita aktiv a likvidita.

Každou metodu musí schválit příslušný orgán ve spolupráci s určeným orgánem. O
schválených metodách musí být informován Evropský orgán pro bankovnictví.

3.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování této směrnice vydá Evropský orgán pro
bankovnictví do 3. července 2015 pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 k
upřesnění metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů v souladu s odstavci 1 a
2 tohoto článku.

Pokyny budou obsahovat zejména vzorec pro výpočet, konkrétní ukazatele, kategorie rizik
pro členy, prahy pro rizikové váhy přiřazené jednotlivým kategoriím rizik a jiné nezbytné
prvky.

Do 3. července 2017 a následně přinejmenším jednou za pět let Evropský orgán pro
bankovnictví přezkoumá pokyny týkající se metod založených na rizicích či alternativních
vlastních metod založených na rizicích, které systémy pojištění vkladů používají.

Článek 14

Spolupráce v rámci Unie

1.   Systémy pojištění vkladů chrání i vkladatele poboček zřízených jejich členskými
úvěrovými institucemi v jiných členských státech.

2.   Vkladatele poboček zřízených úvěrovými institucemi v jiném členském státě vyplatí
systém pojištění vkladů v hostitelském členském státě jménem systému pojištění vkladů v
domovském členském státě. Systém pojištění vkladů hostitelského členského státu
provede výplaty v souladu s pokyny systému pojištění vkladů domovského členského
státu. Systém pojištění vkladů hostitelského členského státu nenese žádnou odpovědnost
za jednání učiněné v souladu s pokyny systému pojištění vkladů domovského členského
státu. Systém pojištění vkladů domovského členského státu poskytne před výplatou
potřebné finanční prostředky a nahradí systému pojištění vkladů hostitelského členského
státu vzniklé náklady.
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Systém pojištění vkladů hostitelského členského státu rovněž jménem systému pojištění
vkladů domovského členského státu informuje dotčené vkladatele a je oprávněn přijímat
jménem systému pojištění vkladů domovského členského státu od těchto vkladatelů
korespondenci.

3.   Pokud úvěrová instituce ukončí členství v jednom systému pojištění vkladů a připojí se
k jinému systému pojištění vkladů, příspěvky uhrazené během dvanácti měsíců
předcházejících ukončení členství jiné než mimořádné příspěvky podle čl. 10 odst. 8 se
převedou tomuto druhému systému pojištění vkladů. To se nevztahuje na případy, kdy je
úvěrová instituce vyloučena ze systému pojištění vkladů podle čl. 4 odst. 5.

Jestliže jsou některé činnosti úvěrové instituce přesunuty do jiného členského státu, a tím
do působnosti jiného systému pojištění vkladů, příspěvky uhrazené touto úvěrovou
institucí během dvanácti měsíců předcházejících tomuto přesunu jiné než mimořádné
příspěvky podle čl. 10 odst. 8 se převedou tomuto druhému systému pojištění vkladů v
poměru k výši přesunutých pojištěných vkladů.

4.   Členské státy zajistí, aby si systém pojištění vkladů domovského členského státu se
systémy hostitelských členských států vyměňoval informace podle čl. 4 odst. 7 nebo čl. 4
odst. 8 a 10. Použijí se omezení stanovená v uvedeném článku.

Pokud úvěrová instituce hodlá provést přesun z jednoho systému pojištění vkladů do
druhého v souladu s touto směrnicí, ohlásí svůj záměr alespoň v šestiměsíčním předstihu.
Během tohoto období je úvěrová instituce stále povinna přispívat do svého původního
systému pojištění vkladů v souladu s článkem 10 v souvislosti s financováním ex ante i ex
post.

5.   V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi systémy pojištění vkladů, především
pokud jde o tento článek a článek 12, musí mít systémy pojištění vkladů, případně určené
orgány, uzavřeny písemné dohody o spolupráci. Tyto dohody musí zohledňovat
požadavky stanovené v čl. 4 odst. 9.

Určený orgán oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví existenci a obsah těchto
dohod a Evropský orgán pro bankovnictví k nim může vydávat stanoviska v souladu s
článkem 34 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud určené orgány nebo systémy pojištění
vkladů nemohou dosáhnout dohody nebo pokud vznikne spor o výklad určité dohody,
může kterákoli strana danou záležitost předložit Evropskému orgánu pro bankovnictví v
souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, a ten dále jedná v souladu s uvedeným
článkem.

Neexistencí uvedených dohod nejsou dotčeny pohledávky vkladatelů podle čl. 9 odst. 1
nebo úvěrových institucí podle odstavce 3 tohoto článku.

6.   Členské státy zajistí zavedení vhodných postupů, které systémům pojištění vkladů
umožní sdílet informace a účinně komunikovat s dalšími systémy pojištění vkladů, se
svými přidruženými úvěrovými institucemi a s relevantními příslušnými a určenými orgány
v rámci své jurisdikce a případně i s dalšími agenturami na přeshraničním základě.

7.   Evropský orgán pro bankovnictví a příslušné i určené orgány navzájem spolupracují a
vykonávají své pravomoci v souladu s touto směrnicí a nařízením (EU) č. 1093/2010.

Členské státy informují Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví do 3. července 2015 o
tom, který subjekt či orgán je určeným orgánem.
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8.   Při analýze systémových rizik spojených se systémy pojištění vkladů spolupracuje
Evropský orgán pro bankovnictví s Evropskou radou pro systémová rizika, zřízenou
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 (17).

Článek 15

Pobočky úvěrových institucí usazených ve třetích zemích

1.   Členské státy ověří, zda pobočky zřízené na jejich území úvěrovou institucí, která má
skutečné sídlo mimo Unii, mají ochranu rovnocennou té, kterou stanoví tato směrnice.

Pokud tato ochrana rovnocenná není, mohou členské státy s výhradou čl. 47 odst. 1
směrnice 2013/36/EU stanovit, že pobočky zřízené úvěrovou institucí, která má skutečné
sídlo mimo Unii, se musí připojit k některému systému pojištění vkladů, který působí na
jejich území.

Při ověřování podle prvního pododstavce tohoto odstavce členské státy ověří
přinejmenším to, zda vkladatelé požívají stejné výše a rozsahu ochrany jako podle této
směrnice.

2.   Každá pobočka zřízená úvěrovou institucí, která má skutečné sídlo mimo Unii a která
není členem systému pojištění vkladů působícího v některém členském státě, poskytuje
veškeré relevantní informace o pojištění chránícím vklady současných i případných
budoucích vkladatelů v dané pobočce.

3.   Informace uvedené v odstavci 2 musí být poskytovány v jazyce, na němž se vkladatel
a úvěrová instituce dohodli při otevírání účtu, nebo v úředním jazyce nebo jazycích
členského státu, ve kterém je pobočka usazena, způsobem stanoveným vnitrostátním
právem a musí být jasné a srozumitelné.

Článek 16

Informace pro vkladatele

1.   Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce poskytly současným i případným budoucím
vkladatelům informace potřebné k určení systémů pojištění vkladů, jichž jsou tyto
instituce a jejich pobočky členy v rámci Unie. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce
současné i případné budoucí vkladatele informovaly o použitelných vyloučeních z ochrany
poskytované systémem pojištění vkladů.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 musí být vkladatelům poskytnuty před uzavřením
smlouvy o vkladu. Vkladatelé potvrdí, že tyto informace obdrželi. Za tímto účelem se
použije vzor obsažený v příloze I.

3.   Způsobilost vkladů je vkladatelům potvrzována na výpisech z účtu včetně odkazu na
informační přehled uvedený v příloze I. V tomto informačním přehledu je rovněž uveden
odkaz na internetové stránky příslušného systému pojištění vkladů. Informační přehled
uvedený v příloze I je vkladatelům poskytován alespoň jednou ročně.

Internetové stránky systému pojištění vkladů musí obsahovat potřebné informace pro
vkladatele, zejména o ustanoveních o postupu a podmínkách pojištění vkladů podle této
směrnice.

4.   Informace stanovené v odstavci 1 musí být poskytovány způsobem stanoveným
vnitrostátním právem v jazyce, na němž se vkladatel a úvěrová instituce dohodli při
otevírání účtu, nebo v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je
pobočka usazena.
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5.   Členské státy omezí použití informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 k reklamním
účelům na věcný odkaz na systém pojištění vkladů, který pojišťuje produkt, jehož se
reklama týká, a na veškeré další informace, které vyžaduje vnitrostátní právo.

Tyto informace mohou zahrnovat věcný popis fungování systému pojištění vkladů, avšak
nesmějí zmiňovat neomezené pojištění vkladů.

6.   O případné fúzi, přeměně dceřiných podniků na pobočky nebo podobných operacích
musí být vkladatelé informováni nejméně jeden měsíc předtím, než daná operace nabude
právní účinnosti, ledaže příslušný orgán povolí z důvodu obchodního tajemství nebo
finanční stability lhůtu kratší.

Od oznámení fúze, přeměny nebo podobné operace musí mít vkladatelé k dispozici
tříměsíční období, během něhož mohou bez jakýchkoli sankčních poplatků vybrat nebo
převést do jiné úvěrové instituce své vklady včetně veškerých naběhlých úroků a
veškerého získaného prospěchu, a to v rozsahu, v jakém převyšují v okamžiku operace
limit pojištění podle článku 6.

7.   Členské státy zajistí, aby v případě, že úvěrová instituce ukončí členství v systému
pojištění vkladů nebo je z něj vyloučena, informovala o této skutečnosti do jednoho
měsíce své vkladatele.

8.   Jestliže vkladatel používá internetové bankovnictví, mohou být informace, jež mají
být podle této směrnice poskytnuty, sděleny elektronickými prostředky. Pokud o to
vkladatel požádá, musí být sděleny v papírové podobě.

Článek 17

Seznam povolených úvěrových institucí

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při informování Evropského orgánu pro
bankovnictví o povoleních v souladu s čl. 20 odst. 1 směrnice 2013/36/EU uvedly, kterého
systému pojištění vkladů je každá úvěrová instituce členem.

2.   Při zveřejňování a aktualizaci seznamu povolených úvěrových institucí v souladu s čl.
20 odst. 2 směrnice 2013/36/EU Evropský orgán pro bankovnictví uvede, kterého
systému pojištění vkladů je každá úvěrová instituce členem.

Článek 18

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek
stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7 je Komisi
svěřena na dobu neurčitou.

3.   Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7 může být kdykoliv zrušeno Evropským
parlamentem nebo Radou. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému
parlamentu a Radě.
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5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne,
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím
této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského
parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.   Pokud by po provedení této směrnice nebo směrnice 2009/14/ES ve vnitrostátním
právu přestaly být některé vklady nebo kategorie vkladů či jiné nástroje zcela nebo
částečně pokryty systémem pojištění vkladů, mohou členské státy povolit, aby tyto
vklady a jiné nástroje, u nichž bylo na počátku stanoveno datum splatnosti, byly pojištěny
až do tohoto počátečního data splatnosti, pokud byly složeny nebo vydány před 2.
červencem 2014.

2.   Členské státy zajistí, aby byli vkladatelé informováni o vkladech nebo kategoriích
vkladů či jiných nástrojích, které od 3. července 2015 již nebudou systémem pojištění
vkladů pokryty.

3.   Až do prvního dosažení cílové výše mohou členské státy ve vztahu k disponibilním
finančním prostředkům uplatňovat prahové hodnoty uvedené v čl. 11 odst. 5.

4.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 mohou členské státy, které měly k 1. lednu 2008 stanoven
limit pojištění mezi 100 000 EUR a 300 000 EUR, až do 31. prosince 2018 uplatňovat
tento svůj vyšší limit pojištění. V takovém případě se cílová výše a příspěvky úvěrových
institucí náležitým způsobem upraví.

5.   Do 3. července 2019 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a
případně i legislativní návrh, obsahující způsoby, jak mohou systémy pojištění vkladů
působící v Unii spolupracovat prostřednictvím určitého evropského systému s cílem
předcházet rizikům z přeshraničních činností a chránit před těmito riziky vklady.

6.   Do 3. července 2019 Komise s podporou Evropského orgánu pro bankovnictví předloží
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v provádění této směrnice. Tato zpráva
by se měla zabývat zejména:

a
)

cílovou výší na základě pojištěných vkladů, společně s posouzením vhodnosti stanovené
procentní hodnoty s ohledem na míru selhání úvěrových institucí v Unii v minulosti;

b
)

vlivem alternativních opatření podle čl. 11 odst. 3 na ochranu vkladatelů a jejich
souladem s řádnými likvidačními řízeními v bankovním sektoru;

c) dopadem na diverzitu bankovních modelů;

d) přiměřeností stávajícího limitu pojištění pro vkladatele a

e
)

tím, zda záležitosti uvedené v tomto pododstavci byly vyřešeny tak, aby ochrana
vkladatelů zůstala zachována.

Do 3. července 2019 podá Evropský orgán pro bankovnictví Komisi zprávu o způsobech
výpočtu a jejich relevantnosti pro obchodní riziko členů. Při podávání této zprávy
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Evropský orgán pro bankovnictví řádně zohlední rizikové profily jednotlivých modelů
podnikání.

Článek 20

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s články 1 až 4, čl. 5 odst. 1 písm. d) až k) a odst. 2, 3 a 4 čl. 6 odst. 2 až 7, čl. 7
odst. 4 až 9, čl. 8 odst. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 9, čl. 9 odst. 2 a 3, články 10 až 16, 18 a 19 a
přílohou I do 3. července 2015. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s čl. 8 odst. 4 do 31. května 2016.

Jestliže po důkladném posouzení vhodné orgány rozhodnou, že určitý systém pojištění
vkladů není schopen povinnosti stanovené v článku 13 splnit do 3. července 2015, musí
být příslušné právní a správní předpisy uvedeny v účinnost do 31. května 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí
být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení,
že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnice zrušené touto
směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si
stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 21

Zrušení

Směrnice 94/19/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II se zrušuje s účinkem ode dne
4. července 2019, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro
provedení směrnic uvedených v příloze II ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 22

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 8, čl. 9
odst. 1 a článku 17 se použijí ode dne 4. července 2015.

Článek 23

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. dubna 2014.

Za Evropský parlament
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předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS

(1)  Úř. věst. C 99, 31.3.2011, s. 1.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 (Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s.
81) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 3. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním
věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v
Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o
systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5).

(4)  Viz příloha III.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení
(EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými
institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic
2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou
se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních
podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU,
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a
(EU) č. 648/2012 (viz strana 190 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou
se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a
lhůtu k výplatě (Úř. věst. L 68, 13.3.2009, s. 3).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu
k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad
touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice
2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o
předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L
309, 25.11.2005, s. 15).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331,
15.12.2010, s. 12).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=OJ:L:2009:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32014L0049#ntc9-L_2014173CS.01014901-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=OJ:L:2009:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32014L0049#ntc10-L_2014173CS.01014901-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=OJ:L:2005:309:TOC
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(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(13)  Společné politické prohlášení členských států a Komise o informativních dokumentech
ze dne 28. září 2011 (Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř.
věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o
přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335,
17.12.2009, s. 1).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou
se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění)
(Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o
zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

3. května 2022

„Řízení o předběžné otázce – Článek 267 SFEU – Pojem ‚soud‘ – Strukturální a funkční
kritéria – Výkon soudních nebo správních funkcí – Směrnice 2012/34/EU – Články 55 a 56
– Jediný vnitrostátní regulační subjekt pro železniční odvětví – Nezávislý odvětvový
regulační orgán – Oprávnění jednat z moci úřední – Sankční pravomoc – Rozhodnutí, proti
kterým lze podat žalobu – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“

Ve věci C-453/20,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Česká republika)
ze dne 23. září 2020, došlým Soudnímu dvoru téhož dne, v řízení

CityRail, a.s.

proti

Správě železnic, státní organizaci,

za účasti:

ČD Cargo, a.s.,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda, L. Bay Larsen, místopředseda, A. Arabadžev, A. Prechal,
K. Jürimäe a S. Rodin, předsedové senátů, M. Ilešič, J.-C. Bonichot (zpravodaj), T. von
Danwitz, M. Safjan, D. Gratsias, M. L. Arastey Sahún, M. Gavalec, Z. Csehi
a O. Spineanu-Matei, soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za CityRail, a.s., J. Hruškou,

–        za Správu železnic, státní organizaci, J. Svobodou,

–        za ČD Cargo, a.s., T. Tóthem a Z. Škvařilem,

–        za českou vládu M. Smolkem a J. Vláčilem, jako zmocněnci,

–        za španělskou vládu L. Aguilera Ruizem, jako zmocněncem,

–        za nizozemskou vládu původně M. K. Bulterman a M. Noort, jako zmocněnkyněmi,
poté M. K. Bulterman, jako zmocněnkyní,

–        za Evropskou komisi původně J. Hradilem a C. Vrignon, jako zmocněnci, poté
J. Hradilem, jako zmocněncem,
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po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 16. prosince
2021,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 288 SFEU a článků
3, 27 a 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. 2012, L 343, s. 32), ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016
(Úř. věst. 2016, L 352, s. 1) (dále jen „směrnice 2012/34“), jakož i příloh I, II a IV této
směrnice.

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi CityRail, a.s., železničním
podnikem, a Správou železnic, státní organizací (dále jen „Správa železnic“),
provozovatelem železniční infrastruktury v České republice, ve věci podmínek
stanovených Správou železnic pro přístup k síti a některým souvisejícím zařízením.

 Právní rámec

 Unijní právo

3        Bod 76 odůvodnění směrnice 2012/34 zní:

„Účinné řízení a spravedlivé a nediskriminační využívání železniční infrastruktury si žádají
zřízení regulačního subjektu dohlížejícího na uplatňování pravidel stanovených v této
směrnici a působícího jako subjekt příslušný pro přezkum rozhodnutí, aniž by byla dotčena
možnost přezkumu soudního. Tento regulační subjekt by měl být s to prosazovat své
požadavky na informace a rozhodnutí příslušnými sankcemi.“

4        Článek 3 této směrnice, nadepsaný „Definice“, zní takto:

„Pro účely této směrnice se rozumí:

1)      ‚železničním podnikem‘ každý veřejný nebo soukromý podnik licencovaný v souladu
s touto směrnicí, jehož hlavní činností je železniční přeprava zboží nebo cestujících [...]

2)      ‚provozovatelem infrastruktury‘ každý subjekt nebo podnik odpovědný za zajištění
provozu, údržby a obnovy železniční infrastruktury na síti, jakož i za účast na jejím rozvoji
[...]

[...]

3)      ‚železniční infrastrukturou‘ položky uvedené v příloze I;

[...]

11)      ‚zařízením služeb‘ zařízení včetně pozemku, budovy a vybavení, které bylo zřízeno,
jako celek nebo zčásti, aby umožnilo poskytování jedné nebo více služeb uvedených
v příloze II bodech 2 až 4;

[...]
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19)      ‚žadatelem‘ železniční podnik [...] se zájmem v oblasti veřejné služby nebo
obchodním zájmem na získání kapacity infrastruktury;

[...]

26)      ‚zprávou o síti‘ podrobný výklad všeobecných pravidel, lhůt, postupů a kritérií
systému zpoplatnění a systému přidělování kapacity, včetně informací potřebných
k podání žádosti o přidělení kapacity infrastruktury;

[...]“

5        Článek 55 uvedené směrnice, nadepsaný „Regulační subjekt“, v odstavci 1 stanoví:

„Každý členský stát zřídí jediný vnitrostátní regulační subjekt pro železniční odvětví. Aniž
je dotčen odstavec 2, tento subjekt je samostatným orgánem, který je, pokud jde
o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodování, právně odlišný od jakéhokoli jiného
veřejnoprávního nebo soukromého subjektu a je na něm nezávislý. Je rovněž nezávislý,
pokud jde o organizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování, na
jakémkoli provozovateli infrastruktury, správci poplatků, přidělujícím subjektu nebo
žadateli. Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na kterémkoli příslušném orgánu, který
se účastní uzavírání smlouvy na veřejné služby.“

6        Článek 56 téže směrnice, nadepsaný „Funkce regulačního subjektu“, stanoví:

„1.      Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo podat stížnost regulačnímu subjektu,
pokud se domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen,
a zejména může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých provozovatelem
infrastruktury nebo případně železničním podnikem nebo provozovatelem zařízení služeb,
která se týkají:

a)      zprávy o síti v předběžném i konečném znění;

[...]

j)      plnění požadavků, včetně požadavků ohledně střetu zájmů stanovených v čl. 2
odst. 13 a v článcích 7, 7a, 7b, 7c a 7d.

2.      Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů v oblasti hospodářské soutěže
[...], má regulační subjekt pravomoc sledovat situaci v oblasti hospodářské soutěže na
trzích železniční dopravy, včetně zejména trhu pro vysokorychlostní osobní dopravu,
a činnosti provozovatelů infrastruktury v souvislosti s odst. 1 písm. a) až j). Regulační
subjekt zejména kontroluje plnění odst. 1 písm. a) až j) z vlastní iniciativy a s cílem
předcházet diskriminaci žadatelů. Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje
diskriminační ustanovení či nedává provozovateli infrastruktury prostor pro volné uvážení,
který by mohl být využit k diskriminaci žadatelů.

[...]

6.      Regulační subjekt zajistí, aby poplatky stanovené provozovatelem infrastruktury
byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly nediskriminační. Vyjednávání mezi žadateli
a provozovatelem infrastruktury o výši poplatků za využití infrastruktury jsou přípustná
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pouze tehdy, pokud se uskutečňují pod dohledem regulačního subjektu. Regulační subjekt
zasáhne, pokud hrozí, že při jednání budou porušeny požadavky této kapitoly.

[...]

8.      Regulační subjekt je oprávněn požadovat příslušné informace od provozovatele
infrastruktury, žadatelů a jakékoli zúčastněné třetí osoby z dotyčného členského státu.

[...] Regulačnímu subjektu se umožní prosazovat takové požadavky příslušnými sankcemi,
včetně pokut. [...]

9.      Regulační subjekt posoudí všechny stížnosti a případně si do jednoho měsíce ode
dne přijetí stížnosti vyžádá relevantní informace a zahájí konzultace se všemi
zúčastněnými stranami. Rozhoduje o všech stížnostech, přijímá opatření k nápravě
situace a informuje zúčastněné strany o svém odůvodněném rozhodnutí [...]. Aniž jsou
dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů v oblasti hospodářské soutěže [...], regulační
subjekt v případech, kdy je to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy o vhodných
opatřeních k nápravě diskriminace žadatelů, narušení trhu a jakéhokoli jiného
nežádoucího vývoje na těchto trzích, zejména ve vztahu k odst. 1 písm. a) až j).

Rozhodnutí regulačního subjektu je závazné pro všechny strany, na něž se toto
rozhodnutí vztahuje, a nepodléhá kontrole jiné správní instance. Regulační subjekt musí
být schopen prosazovat svá rozhodnutí příslušnými sankcemi, včetně pokut.

[...]

10.      Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním subjektem podléhala
soudnímu přezkumu. Žádost o přezkum může mít vůči rozhodnutí regulačního subjektu
odkladný účinek, pouze pokud okamžitý účinek rozhodnutí regulačního subjektu může
u strany žádající o přezkum rozhodnutí vést k nenapravitelným nebo zjevně
nepřiměřeným škodám. Tímto ustanovením nejsou v příslušných případech dotčeny
pravomoci soudu projednávajícího žádost o přezkum rozhodnutí stanovené ústavním
právem.

[...]“

 České právo

7        Ustanovení § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy [České republiky], zní:

„V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: [...] 15. Úřad pro
přístup k dopravní infrastruktuře“.

8        Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Česká republika, dále jen „Úřad“) byl
zřízen zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen
„zákon o ÚPDI“).

9        Podle § 3 odst. 2 zákona o ÚPDI „je [Úřad] při výkonu své působnosti nezávislý,
postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy“.
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10      Ustanovení § 4 tohoto zákona stanoví podmínky jmenování předsedy Úřadu na
šestileté funkční období s možností opětovného jmenování, režim neslučitelnosti funkcí
a podmínky, za nichž může být předseda odvolán.

11      Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, obsahuje v § 71 až § 75, § 77, § 80, § 81
a § 85 různá ustanovení, která se vztahují na zaměstnance Úřadu a mají zajistit jejich
nestrannost. Podle § 11 odst. 5 tohoto zákona se na tyto zaměstnance nepoužije služební
předpis vydaný náměstkem pro státní službu.

12      Úřad přijímá závazná rozhodnutí podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen
„zákon o dráhách“) a podle obecných ustanovení o správním řízení vyplývajících ze
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

13      Ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu stanoví:

„Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo
povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje
o procesních otázkách.“

14      Podle § 73 odst. 2 správního řádu „[p]ravomocné rozhodnutí je závazné pro
účastníky a pro všechny správní orgány“.

15      Ustanovení § 152 a § 153 správního řádu upravují řízení o rozkladu proti
rozhodnutím Úřadu před jeho předsedou.

16      Jak vyplývá z odpovědi Úřadu na žádost o informace, která mu byla zaslána
Soudním dvorem, podle § 23c, § 23d, § 34d, § 34e, § 34f, § 34g a § 58 zákona o dráhách
je Úřad oprávněn k:

–        schvalování návrhu plánu omezení provozování dráhy celostátní, regionální
a veřejně přístupné vlečky (§ 23c),

–        rozhodování o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (§ 23d),

–        rozhodování o ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na
základě smlouvy o veřejných službách (§ 34d),

–        rozhodování o (ne)souladu prohlášení o dráze se zákonem (§ 34e),

–        rozhodování o (ne)souladu procesu přidělování kapacity (včetně rámcových smluv)
se zákonem (§ 34f),

–        posuzování souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se zákonem (§ 34g),

–        odstraňování nedostatků ze státního dozoru (§ 58).

17      V řízeních dle § 34e, § 34f a § 34g zákona o dráhách rozhoduje Úřad na návrh nebo
z moci úřední. Naproti tomu v případech uvedených v § 23c, § 23d a § 34d tohoto zákona
rozhoduje Úřad pouze na žádost. V řízení dle § 58 uvedeného zákona rozhoduje Úřad
pouze z moci úřední. Kromě toho mohou být všechna řízení z moci úřední zahájena na
základě podnětu dle § 42 správního řádu.
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18      Rozhodnutí přijatá Úřadem mohou být předmětem soudního přezkumu. Z pravidel
rozdělení pravomocí uvedených zejména v části páté, nadepsané „Řízení ve věcech,
o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem“, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
(dále jen „občanský soudní řád“), a v § 46 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(dále jen „soudní řád správní“) vyplývá, že věci spadající ze své povahy do oblasti
soukromého práva musí projednávat obecné soudy v občanském soudním řízení, zatímco
správní soudy rozhodují o veřejnoprávních věcech.

19      Ustanovení § 250c odst. 2 občanského soudního řádu stanoví, že obecné soudy
umožní Úřadu, „aby se k žalobě písemně vyjádřil“.

20      Zejména v řízeních, v nichž má být přijato rozhodnutí podle § 34e odst. 1 zákona
o dráhách, Úřad subsidiárně aplikuje kromě správního řádu též zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dle § 78 odst. 1 tohoto zákona „[Úřad] zahájí
řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední“.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

21      Správa železnic je veřejnoprávní subjekt zřízený zákonem. Jakožto provozovatel
infrastruktury a provozovatel zařízení služeb je pověřena správou železniční sítě
a souvisejících zařízení služeb v České republice.

22      Správa železnic vypracovala a zveřejnila zprávu o síti ve smyslu čl. 3 bodu 26
směrnice 2012/34, která uvádí zejména podmínky, jimž podléhá přístup k určitým
zařízením od 1. dubna 2020.

23      Společnost CityRail, železniční podnik, napadla na základě § 34e zákona o dráhách
tyto podmínky u Úřadu jakožto vnitrostátního regulačního subjektu pro železniční odvětví
z důvodu, že jsou v rozporu s pravidly stanovenými směrnicí 2012/34.

24      Úřad má pochybnosti o tom, zda jsou tyto podmínky v souladu se směrnicí
2012/34 a zda je s toutéž směrnicí v souladu vnitrostátní právo použitelné na spor
v původním řízení.

25      Konkrétně má Úřad pochybnosti zaprvé o tom, zda lze místo nakládky a vykládky,
včetně související koleje, považovat za zařízení služeb ve smyslu čl. 3 bodu 11 směrnice
2012/34. Podle názoru Úřadu by tato místa měla být považována spíše za součást
železniční infrastruktury ve smyslu čl. 3 bodu 3 uvedené směrnice. Zadruhé se Úřad
domnívá, že tatáž směrnice může bránit tomu, aby provozovatel infrastruktury nebo
provozovatel zařízení služeb kdykoli změnil výši poplatků za použití železniční
infrastruktury nebo zařízení služeb. Zatřetí podle Úřadu vyvstává otázka, zda se železniční
podniky mohou dovolávat ustanovení směrnice 2012/34 vůči Správě železnic. Začtvrté se
Úřad táže, zda lze podmínky přístupu obsažené ve zprávě o síti vypracované Správou
železnic považovat za diskriminační, pokud jsou v rozporu s požadavky této směrnice.

26      Za těchto podmínek se Úřad rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru
následující předběžné otázky:

„1)      Je místo nakládky a vykládky pro přepravu věcí, včetně související koleje, součástí
železniční infrastruktury ve smyslu čl. 3 [bodu] 3 směrnice 2012/34?
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2)      Je v souladu se směrnicí 2012/34, že provozovatel infrastruktury může kdykoliv
změnit v neprospěch dopravců výši cen za použití železniční infrastruktury nebo zařízení
služeb?

3)      Je směrnice 2012/34 dle čl[ánku] 288 [SFEU] závazná pro státní organizaci Správu
železnic?

4)      Lze považovat za diskriminační pravidla obsažená ve zprávě o síti, pokud jsou
v rozporu s takovými předpisy EU, které je Správa železnic povinna dodržovat?“

 K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

27      Úřad v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce a v odpovědích na žádost
o informace, kterou mu zaslal Soudní dvůr dne 26. října 2020, uvádí důvody, proč se
domnívá, že má povahu „soudu“ ve smyslu článku 267 SFEU.

28      V tomto ohledu se odvolává na rozsudek ze dne 22. listopadu 2012, Westbahn
Management (C-136/11, EU:C:2012:740), z něhož vyplývá, že rakouský regulační subjekt
pro železniční odvětví Schienen-Control Kommission (komise pro kontrolu železniční
dopravní cesty, Rakousko) musí být považován za „soud“ ve smyslu téhož ustanovení.
Jelikož nezávislost vnitrostátních regulačních subjektů vyplývá přímo z článku 55
směrnice 2012/34, zásady rovnosti členských států a zákazu diskriminace vyžadují, aby
Soudní dvůr přiznal Úřadu totéž postavení.

29      Úřad dále připomíná, že z judikatury Soudního dvora, například z rozsudku ze dne
22. listopadu 2012, Westbahn Management (C-136/11, EU:C:2012:740), vyplývá, že za
účelem určení, zda má určitý orgán povahu „soudu“ ve smyslu článku 267 SFEU, je třeba
zohlednit všechny skutečnosti, jako je zřízení dotčeného orgánu na základě zákona, jeho
trvalost, závaznost jeho jurisdikce, kontradiktorní povahu řízení, použití právních předpisů
tímto orgánem a jeho nezávislost.

30      S ohledem na tato kritéria Úřad konstatuje, že byl zřízen vnitrostátním
zákonodárcem jako ústřední správní úřad. Ze zákona o ÚPDI rovněž vyplývá, že Úřad je při
výkonu své působnosti nezávislý, postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony
a jinými právními předpisy. Konkrétně jeho akty nepodléhají přezkumu ze strany jiných
orgánů moci výkonné.

31      Nezávislost předsedy Úřadu je rovněž zaručena. Zákon o ÚPDI zejména stanoví, že
jeho předseda může být odvolán vládou pouze za určitých konkrétních podmínek, které
tento zákon vyjmenovává, a že se proti rozhodnutím o odvolání může bránit soudní
cestou.

32      Vzhledem k tomu, že důvody pro odvolání předsedy Úřadu jsou stanoveny
zákonem, jeho postavení není srovnatelné s postavením předsedy Úřadu průmyslového
vlastnictví, jehož nezávislost zpochybnil Soudní dvůr v usnesení ze dne 14. listopadu
2013, MF 7 (C-49/13, EU:C:2013:767). Kromě toho se – na rozdíl od zaměstnanců
posledně uvedeného orgánu – na zaměstnance Úřadu nepoužije služební předpis vydaný
náměstkem pro státní službu.

33      Pokud jde o průběh řízení před Úřadem, toto řízení se řídí správním řádem, což
účastníkům řízení zaručuje dodržení kontradiktornosti.
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34      V řízeních dle § 34e, § 34f a § 34g zákona o dráhách rozhoduje Úřad na návrh nebo
z moci úřední. Nicméně v případech uvedených v § 23c, § 23d a § 34d zákona o dráhách
mohou být řízení zahájena pouze na žádost.

35      Mimoto má Úřad pravomoc zjišťovat a stíhat z vlastní iniciativy porušení relevantní
právní úpravy v rámci zvláštního řízení, které mu umožňuje ukládat pokuty. Pochybení,
která zjistí během správního řízení, mohou vést k zahájení přestupkového řízení.

36      Rozhodnutí přijatá Úřadem musí zohledňovat veřejný zájem a jsou závazná.

37      Správní řád stanoví, že tato rozhodnutí mohou být přezkoumána v řízení
o rozkladu. Je-li takový rozklad podán, rozhoduje o něm předseda Úřadu.

38      V souladu s čl. 56 odst. 10 směrnice 2012/34 mohou být rozhodnutí Úřadu
předmětem soudního přezkumu. V závislosti na povaze řízení, které před ním probíhá, se
žaloba podává buď ke správním, nebo k obecným soudům.

39      K řízení o přezkumu legality zprávy o síti dotčené v původním řízení, která je
součástí „prohlášení o dráze“, Úřad uvádí, že tímto řízením je řízení upravené v § 34e
zákona o dráhách. Může být zahájeno z moci úřední nebo, jak tomu bylo v této věci, na
návrh žadatele. Proti rozhodnutí, které má být přijato, může být podána žaloba
k vnitrostátním obecným soudům, jejichž rozhodnutí v souladu s pravidly občanského
soudního řízení a na rozdíl od rozhodnutí správních soudů nahrazují rozhodnutí Úřadu.
Mimoto v případě, že by Úřad v průběhu přezkumu zjistil pochybení, může zahájit řízení
o přestupku.

40      Česká a španělská vláda, jakož i Evropská komise ve svých písemných vyjádřeních
tvrdí, že Úřad není „soudem“ ve smyslu článku 267 SFEU, který by byl oprávněn předložit
Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce. Konkrétně tvrdí, že Úřad není
srovnatelný s rakouskou komisí pro kontrolu železniční dopravní cesty, takže úvahy
rozvinuté Soudním dvorem ohledně tohoto orgánu v rozsudku ze dne 22. listopadu 2012,
Westbahn Management (C-136/11, EU:C:2012:740), nelze přenést na situaci Úřadu,
a dále že Úřad vykonává funkce správní povahy.

41      Podle ustálené judikatury platí, že při posuzování toho, zda je dotčený předkládající
orgán svou povahou „soudem“ ve smyslu článku 267 SFEU, což je otázka, která je
upravena výlučně unijním právem, přihlíží Soudní dvůr k souboru faktorů, jako je to, zda
je daný orgán zřízen zákonem, zda se jedná o stálý orgán, zda má obligatorní jurisdikci,
zda má řízení před ním kontradiktorní povahu, zda aplikuje právní předpisy a zda je
nezávislý (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 30. června 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65,
EU:C:1966:39, s. 395, a ze dne 29. března 2022, Getin Noble Bank, C-132/20,
EU:C:2022:235, bod 66 a citovaná judikatura).

42      Z ustálené judikatury Soudního dvora rovněž vyplývá, že vnitrostátní soudy jsou
oprávněny obrátit se na Soudní dvůr pouze tehdy, když před nimi probíhá spor a když
rozhodují v rámci řízení, které má být ukončeno rozhodnutím soudní povahy [usnesení ze
dne 26. listopadu 1999, ANAS, C-192/98, EU:C:1999:589, bod 21, a rozsudky ze dne
31. ledna 2013, Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, bod 39, a ze dne 6. října 2021, W.Ż.
(Kolegium pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné Nejvyššího soudu – Jmenování),
C-487/19, EU:C:2021:798, bod 84 a citovaná judikatura].
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43      Oprávnění orgánu obrátit se na Soudní dvůr je tudíž třeba posuzovat na základě
strukturálních a funkčních kritérií. V tomto ohledu může být vnitrostátní orgán považován
za „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU, jestliže vykonává soudní funkci, zatímco při výkonu
jiných funkcí, zejména správní povahy, mu tuto povahu přiznat nelze (usnesení ze dne
26. listopadu 1999, ANAS, C-192/98, EU:C:1999:589, bod 22, a rozsudek ze dne 31. ledna
2013, Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, bod 40).

44      Z toho plyne, že k prokázání, zda vnitrostátní orgán, kterému zákon svěřuje funkce
různé povahy, musí být považován za „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU, je nutno ověřit,
jaká je konkrétní povaha funkcí, které vykonává v postavení, v jehož rámci jedná, když
žádá o rozhodnutí Soudního dvora (usnesení ze dne 26. listopadu 1999, ANAS, C-192/98,
EU:C:1999:589, bod 23, a rozsudek ze dne 31. ledna 2013, Belov, C-394/11,
EU:C:2013:48, bod 41).

45      Toto ověření má zvláštní význam v případě správních orgánů, jejichž nezávislost je
přímým důsledkem požadavků vyplývajících z unijního práva, které jim svěřuje pravomoci
odvětvové regulace a dohledu nad trhy. Přestože tyto orgány mohou splňovat kritéria
uvedená v bodě 41 tohoto rozsudku, vycházející z rozsudku ze dne 30. června 1966,
Vaassen-Göbbels (61/65, EU:C:1966:39), činnost odvětvové regulace a dohledu nad trhy
má v zásadě správní povahu (obdobně viz rozsudek ze dne 12. listopadu 1998, Victoria
Film, C-134/97, EU:C:1998:535, bod 15), neboť zahrnuje výkon pravomocí, které se liší od
pravomocí přiznaných soudům.

46      Úřad tudíž nemůže důvodně tvrdit, že splňuje-li uvedená kritéria, zejména kritérium
nezávislosti, musí být nutně považován za „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU. Takový
výklad tohoto ustanovení by totiž byl v rozporu s judikaturou Soudního dvora
připomenutou v bodech 42 až 44 tohoto rozsudku, z níž vyplývá, že vnitrostátní orgán,
ačkoliv není pochyb o tom, že byl zřízen zákonem, že se jedná o stálý orgán, že má řízení
před ním kontradiktorní povahu, že aplikuje právní předpisy a že je nezávislý, může
předložit Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce pouze tehdy, pokud ve
věci, kterou projednává, vykonává funkce soudní povahy.

47      V rozsudku ze dne 22. listopadu 2012, Westbahn Management (C-136/11,
EU:C:2012:740), na který se odvolává Úřad, přitom Soudní dvůr, kterému žádost
o rozhodnutí o předběžné otázce předložila rakouská komise pro kontrolu železniční
dopravní cesty, zkoumal pouze kritéria vyplývající z rozsudku ze dne 30. června 1966,
Vaassen-Göbbels (61/65, EU:C:1966:39), a opomenul tak zkoumat, zda tento subjekt
v řízení, v jehož rámci byla podána tato žádost, vykonával funkce soudní povahy.

48      V tomto ohledu je známkou toho, že dotčený orgán vykonává nikoli soudní, nýbrž
správní funkce, skutečnost, že má pravomoc zahájit řízení z moci úřední (v tomto smyslu
viz rozsudek ze dne 31. ledna 2013, Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, bod 47, a usnesení
ze dne 14. listopadu 2013, MF 7, C-49/13, EU:C:2013:767, bod 18), jakož i pravomoc
ukládat rovněž z moci úřední sankce v oblastech spadajících do jeho pravomoci (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 16. září 2020, Anesco a další, C-462/19, EU:C:2020:715, bod
44).

49      Navíc otázka, zda řízení, v jehož rámci byla podána žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce, bylo zahájeno z podnětu osoby, která má na řízení zájem, není
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rozhodující. Skutečnost, že orgán může zahájit dané řízení na návrh či na žádost, i když
tento orgán může v každém případě vykonávat příslušnou pravomoc rovněž z moci
úřední, nemůže zpochybnit správní povahu této pravomoci.

50      Úloha a postavení orgánu ve vnitrostátním právním řádu jsou rovněž relevantní pro
účely posouzení povahy jeho funkcí.

51      Soudní dvůr v této souvislosti za „správní“ považoval činnost orgánů, jejichž úkol
nespočívá v přezkumu legality rozhodnutí, nýbrž v prvním zaujetí stanoviska ke stížnosti
účastníka správního řízení, a proti jejichž rozhodnutí lze podat žalobu (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 12. listopadu 1998, Victoria Film, C-134/97, EU:C:1998:535, body 16
a 18; usnesení ze dne 24. března 2011, Bengtsson, C-344/09, EU:C:2011:174, body 22
a 23; ze dne 14. listopadu 2013, MF 7, C-49/13, EU:C:2013:767, body 19 a 21, jakož
i rozsudek ze dne 16. září 2020, Anesco a další, C-462/19, EU:C:2020:715, bod 49).

52      Soudní dvůr mimoto opakovaně připomněl, že pojem „soud“ ve smyslu článku 267
SFEU může z podstaty věci označovat pouze orgán, který je třetí stranou ve vztahu
k orgánu, jenž přijal rozhodnutí, které je předmětem přezkumu (rozsudky ze dne
30. března 1993, Corbiau, C-24/92, EU:C:1993:118, bod 15; ze dne 30. května 2002,
Schmid, C-516/99, EU:C:2002:313, bod 36, a ze dne 16. září 2020, Anesco a další,
C-462/19, EU:C:2020:715, bod 37).

53      V projednávané věci je třeba nejprve věcně zkoumat povahu a funkci takového
regulačního subjektu, jako je Úřad, v systému správy a regulace činností železniční
dopravy zavedeném směrnicí 2012/34. Články 55 a 56 této směrnice totiž stanoví, že ve
všech členských státech existují vnitrostátní regulační subjekty pro železniční odvětví,
a dále stanoví zásady jejich organizace a definují pravomoci, které jim musí být svěřeny.

54      V tomto ohledu z čl. 55 odst. 1 uvedené směrnice vyplývá, že regulační subjekt je
samostatným orgánem, který je, pokud jde o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodování,
právně odlišný od jakéhokoli jiného veřejnoprávního nebo soukromého subjektu a je na
něm nezávislý.

55      Pokud jde o pravomoci tohoto subjektu, z čl. 56 odst. 1, 2, 6 a 9 směrnice 2012/34
vyplývá, že rozhoduje nejen o žádostech o přezkum, ale může jednat i z vlastní iniciativy.

56      V posledně uvedeném ohledu mu přísluší „sledovat situaci v oblasti hospodářské
soutěže na trzích železniční dopravy“ a v tomto rámci kontrolovat rozhodnutí přijatá
subjekty v odvětví železniční dopravy, zejména s ohledem na jednotlivé prvky
vyjmenované v čl. 56 odst. 1 směrnice 2012/34. Mimoto uvedený subjekt zejména
zajišťuje, aby poplatky za infrastrukturu byly nediskriminační, a zasahuje do vyjednávání
mezi „žadateli“ ve smyslu čl. 3 bodu 19 této směrnice, tj. zejména železničními podniky,
a provozovatelem infrastruktury o výši těchto poplatků, aby zajistil dodržování platných
právních předpisů. Konečně rozhoduje z vlastní iniciativy o vhodných opatřeních
k nápravě diskriminace žadatelů, narušení trhu a jakéhokoli jiného nežádoucího vývoje na
těchto trzích.

57      Pravomoc regulačního subjektu dohlížet na uplatňování pravidel stanovených v této
směrnici tak není podmíněna podáním stížnosti nebo žádosti o přezkum, a může tedy být
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vykonávána i z moci úřední (rozsudek ze dne 9. září 2021, LatRailNet a Latvijas dzelzceļš,
C-144/20, EU:C:2021:717, bod 37).

58      Kromě toho musí mít regulační subjekt pro účely svých činností dohledu v souladu
s čl. 56 odst. 8 směrnice 2012/34 pravomoc provádět šetření, aby shromáždil veškeré
nezbytné informace. Může prosazovat své požadavky na informace příslušnými sankcemi.

59      Stejně tak podle čl. 56 odst. 9 druhého pododstavce této směrnice může tento
subjekt prosazovat rozhodnutí, která přijímá, příslušnými sankcemi, včetně pokut.

60      Z článků 55 a 56 směrnice 2012/34 vykládaných ve světle bodu 76 odůvodnění
této směrnice tak vyplývá, že účinné řízení a spravedlivé a nediskriminační využívání
železniční infrastruktury stanovené touto směrnicí si žádají zřízení orgánu dohlížejícího
z vlastní iniciativy na uplatňování pravidel stanovených v uvedené směrnici ze strany
subjektů v odvětví železniční dopravy a zároveň působícího jako subjekt příslušný pro
přezkum rozhodnutí.

61      Tato kumulace funkcí znamená, že pokud je k regulačnímu subjektu zřízenému
podle článku 55 směrnice 2012/34 podána žádost o přezkum, není touto okolností
dotčena pravomoc téhož subjektu přijmout, v případě potřeby z moci úřední, vhodná
opatření k nápravě jakéhokoli porušení použitelné právní úpravy a prosazovat svá
rozhodnutí, považuje-li to za nezbytné, sankcemi, což potvrzuje správní povahu jeho
funkcí.

62      Kromě toho čl. 56 odst. 10 směrnice 2012/34 stanoví, že členské státy zajistí, aby
rozhodnutí přijatá regulačním subjektem podléhala soudnímu přezkumu, což je známkou
správní povahy takových rozhodnutí, jak bylo zdůrazněno v bodě 51 tohoto rozsudku
(v tomto smyslu viz usnesení ze dne 14. listopadu 2013, MF 7, C-49/13, EU:C:2013:767,
bod 19).

63      Ve světle výše uvedených úvah je třeba dále zkoumat, zda nehledě na správní
povahu, kterou má v zásadě takový regulační subjekt, jako je Úřad, je třeba Úřad
považovat ve zvláštním kontextu funkcí, které vykonává ve věci v původním řízení, za
„soud“ ve smyslu článku 267 SFEU.

64      V tomto ohledu ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, a zejména z odpovědí
poskytnutých Úřadem na žádost Soudního dvora o informace, které odkazují na zákon
o dráhách a na správní řád, vyplývá, že Úřad v rámci svých pravomocí, s výjimkou řízení
stanovených v § 23c, § 23d a § 34d zákona o dráhách, která mohou být zahájena pouze
„na žádost“, rozhoduje jak „na návrh“ žadatele, tak z moci úřední. Ustanovení § 34e
odst. 1 zákona o dráhách v tomto ohledu výslovně stanoví, že řízení podle tohoto
ustanovení může být zahájeno z moci úřední nebo „na návrh“ žadatele.

65      Předmětem původního řízení, které bylo zahájeno na návrh žadatelky CityRail na
základě tohoto § 34e odst. 1, je přezkum souladu zprávy o síti, která je součástí
„prohlášení o dráze“, s uvedeným zákonem. Toto ustanovení je podle Úřadu transpozicí
čl. 56 odst. 1 písm. a) směrnice 2012/34. V tomto řízení má Úřad rozhodnout
o podmínkách přístupu k určitým zařízením provozovaným Správou železnic, které jsou
uvedeny ve zprávě o síti dotčené v původním řízení.
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66      Podle informací poskytnutých Úřadem stíhá Úřad z moci úřední na základě § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pochybení
zjištěná v průběhu správního řízení, jako je řízení podle § 34e zákona o dráhách.
V takovém případě zahájí samostatné přestupkové řízení.

67      Jak bylo přitom uvedeno v bodech 48 a 49 tohoto rozsudku, oprávnění Úřadu
zahájit řízení, v jehož rámci byla podána projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce, z moci úřední, stejně jako jeho pravomoc stíhat pochybení zjištěná v průběhu
tohoto řízení z moci úřední, jsou zvláště relevantními indiciemi, které mohou podpořit
konstatování, že tento orgán vykonává ve věci v původním řízení nikoli soudní, nýbrž
správní funkce.

68      Mimoto z informací poskytnutých Úřadem rovněž vyplývá, že rozhodnutí tohoto
orgánu mohou být předmětem soudního přezkumu. Pokud jsou v souladu s pravidly
rozdělení pravomocí, která vyplývají z občanského soudního řádu a soudního řádu
správního, příslušné k rozhodování o žalobě proti rozhodnutí Úřadu správní soudy, je Úřad
v roli žalovaného. Kromě toho z § 250c odst. 2 občanského soudního řádu vyplývá, že
u obecných soudů, které jsou podle Úřadu příslušné zejména k rozhodování o žalobách
proti rozhodnutím přijatým v rámci řízení podle § 34e zákona o dráhách, má Úřad právo
podat vyjádření k žalobě, aniž je účastníkem řízení.

69      Taková účast Úřadu v řízení o žalobě, kterou je napadeno jeho vlastní rozhodnutí,
je přitom známkou toho, že při přijímání tohoto rozhodnutí nemá Úřad ve vztahu
k dotčeným zájmům postavení třetí strany ve smyslu připomenutém v bodě 52 tohoto
rozsudku (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 9. října 2014, TDC, C-222/13,
EU:C:2014:2265, bod 37 a citovaná judikatura, jakož i ze dne 24. května 2016, MT
Højgaard a Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, bod 25).

70      Výše provedenou analýzou není dotčena skutečnost, že v souladu s judikaturou
uvedenou v bodě 43 tohoto rozsudku může být orgán vykonávající funkce správní
i soudní povahy, který splňuje strukturální kritéria uvedená v bodě 41 tohoto rozsudku,
považován za „soud“ ve smyslu článku 267 SFEU, pokud jsou funkce soudní povahy, které
vykonává, objektivně a striktně odděleny od jeho funkcí správní povahy. Tak je tomu
zejména v případě, kdy určitá řízení mohou být zahájena před tímto orgánem pouze na
základě opravného prostředku, a nikoli z moci úřední, a kdy uvedený orgán nemůže být
žalovaným v řízení o žalobě proti rozhodnutím, kterými tato řízení ukončuje.

71      S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 64 až 69 tohoto rozsudku je nicméně
nutno konstatovat, že v rámci sporu v původním řízení vykonává Úřad funkce nikoli
soudní, nýbrž správní povahy. Nelze jej tudíž považovat za „soud“ ve smyslu článku 267
SFEU, takže žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal, je nepřípustná.

 K nákladům řízení

72      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím orgánem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený orgán. Výdaje vzniklé předložením
jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se
nenahrazují.
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Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem pro přístup k dopravní
infrastruktuře (Česká republika) je nepřípustná.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

22. listopadu 2012(*)

„Doprava – Železniční přeprava – Povinnost provozovatele železniční infrastruktury
poskytnout železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o pohybu
vlaků, zejména o případných zpožděních vlaků, které umožňují zajistit přípoje“

Ve věci C-136/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Schienen-Control Kommission (Rakousko) ze dne 11. března
2011, došlým Soudnímu dvoru dne 18. března 2011, v řízení

Westbahn Management GmbH

proti

ÖBB-Infrastruktur AG,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet (zpravodaj), J.-J. Kasel, M. Safjan
a M. Berger, soudci,

generální advokát: N. Jääskinen,

vedoucí soudní kanceláře: M.-A. Gaudissart, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 21. března 2012,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Westbahn Management GmbH D. Böhmdorferem a R. Schenderem,
Rechtsanwälte,

–        za ÖBB-Infrastruktur AG G. Ganzgerem, A. Eggerem a G. Lanskym, Rechtsanwälte,

–        za polskou vládu M. Szpunarem, jako zmocněncem,

–        za Evropskou komisi G. Braunem a H. Støvlbækem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 7. června 2012,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu ustanovení čl. 8 odst. 2
a přílohy II části II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne
23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315,
s. 14), jakož i ustanovení článku 5 ve spojení s přílohou II směrnice 2001/14/ES
Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční
infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
(Úř. věst. L 75, s. 29; Zvl. vyd. 13/31, s. 160, a oprava, Úř. věst. 2004, L 220, s. 16), ve
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znění pozměněném směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne
29. dubna 2004 (Úř. věst. L 164, s. 44; Zvl. vyd. 07/08, s. 227, dále jen „směrnice
2001/14“).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Westbahn Management GmbH
(dále jen „Westbahn Management“) a ÖBB-Infrastruktur AG (dále jen
„ÖBB-Infrastruktur“), ve věci odmítnutí ÖBB-Infrastruktur poskytnout Westbahn
Management aktuální časové údaje týkající se jiných železničních podniků, které by této
společnosti dovolovaly informovat cestující o skutečných časech odjezdu vlaků
umožňujících zajištění přípojů.

 Právní rámec

 Unijní právní úprava

 Směrnice 2001/14

3        Podle bodu 1 odůvodnění směrnice 2001/14:

„Větší integrace železničního odvětví Společenství má zásadní význam pro vybudování
vnitřního trhu a pro cestu k dosažení trvale udržitelné mobility.“

4        Článek 5 směrnice 2001/14, nadepsaný „Služby“, stanoví:

„1.      Železniční podniky mají na nediskriminačním základě nárok na minimální přístupový
balík a přístup k dopravní infrastruktuře po železnici podle přílohy II. Služby uvedené
v příloze II bodu 2 jsou poskytovány nediskriminačním způsobem a požadavky
železničních podniků lze odmítnout, pouze pokud existují v rámci tržních podmínek
přijatelné alternativy. Nejsou-li služby nabízeny jediným provozovatelem infrastruktury,
vynaloží provozovatel infrastruktury ,s nejdelší dopravní trasou‘ veškeré přijatelné úsilí
k usnadnění poskytování těchto služeb.

2.      Pokud provozovatel infrastruktury nabízí některé ze služeb uvedených v příloze II
bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je každému železničnímu podniku na požádání.

3.      Železniční podniky mohou od provozovatele infrastruktury nebo od jiných
dodavatelů požadovat další pomocné služby uvedené v příloze II bodu 4. Provozovatel
infrastruktury není povinen tyto služby poskytovat.“

5        Příloha II uvedené směrnice, nadepsaná „Služby pro železniční podniky“, stanoví:

„1.      Minimální přístupový balík obsahuje:

a)      zpracování žádostí o kapacitu infrastruktury;

b)      právo využití přidělené kapacity;

c)      použití výhybek a železničních křižovatek;

d)      provoz vlaku včetně signalizace, řízení, dispečinku a hlášení a poskytování informací
o pohybu vlaku;
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e)      veškeré další informace potřebné k zavedení nebo k provozování dopravní služby,
pro niž byla kapacita poskytnuta.

2.      Přístup k zařízením služeb a poskytování služeb na trati zahrnuje

a)      použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici;

b)      čerpací stanice;

c)      osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení;

d)      nákladní terminály;

e)      seřaďovací nádraží;

f)      zařízení pro sestavování vlaků;

g)      odstavné koleje;

h)      údržbu a ostatní technické služby.

3.      Doplňkové služby mohou zahrnovat

a)      trakční proud;

b)      předtápění osobních vlaků;

c)      dodávky paliva, seřaďování a veškeré ostatní služby poskytované na výše
uvedených přístupových zařízeních k službám;

d)      nadstandardní smlouvy týkající se

–        řízení dopravy nebezpečných nákladů,

–        pomoci při provozu mimořádných vlaků.

4.      Pomocné služby mohou zahrnovat

a)      přístup k telekomunikační síti;

b)      poskytování doplňujících informací;

c)      technickou kontrolu vozového parku.“

 Nařízení č. 1371/2007

6        Ustanovení bodů 1 až 5 a 7 až 9 odůvodnění nařízení č. 1371/2007zní:

„(1)      V rámci společné dopravní politiky je důležité chránit práva cestujících v železniční
přepravě a zlepšovat kvalitu a efektivitu železniční přepravy osob s cílem podpořit zvýšení
podílu železniční dopravy ve vztahu k jiným druhům dopravy.

(2)      Sdělení Komise ,Strategie spotřebitelské politiky v letech 2002–2006‘ [Úř. věst.
C 137, s. 2] stanoví cíl dosáhnout v oblasti dopravy vysoké úrovně ochrany spotřebitele
v souladu s čl. 153 odst. 2 [ES].
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(3)      V železniční přepravě je cestující slabší stranou přepravní smlouvy, a jeho práva
v tomto ohledu proto musí být chráněna.

(4)      Práva cestujících v železničních dopravních spojích zahrnují právo na obdržení
informací o daném spoji před uskutečněním cesty i v jejím průběhu. Pokud to je možné,
měly by tyto informace poskytnout železniční podniky a prodejci přepravních dokladů
předem a co nejdříve.

(5)      Podrobnější požadavky ohledně poskytování cestovních informací budou stanoveny
v technické specifikaci pro interoperabilitu (TSI) uvedené ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního
železničního systému [(Úř. věst. L 110, s. 27; Zvl. vyd. 13/26, s. 243), ve znění směrnice
Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007 (Úř. věst. L 141, s. 63)].

[…]

(7)      Železniční podniky by měly spolupracovat na usnadnění přechodu cestujících
v železniční přepravě od jednoho provozovatele k jinému poskytováním přímých
přepravních dokladů, pokud je to možné.

(8)      Poskytování informací a přepravních dokladů cestujícím v železniční přepravě by
mělo být usnadněno upravením počítačových systémů podle společné specifikace.

(9)      Další zavádění dopravních informačních a rezervačních systémů by mělo být
prováděno v souladu s TSI.“

7        V článku 8 odst. 2 nařízení č. 1371/2007 se uvádí:

„Železniční podniky poskytují cestujícím během cesty přinejmenším informace uvedené
v části II přílohy II.“

8        V článku 9 odst. 1 tohoto nařízení se stanoví:

„Železniční podniky a prodejci přepravních dokladů nabízejí přepravní doklady, přímé
přepravní doklady a rezervace, pokud jsou k dispozici.“

9        Článek 18 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví:

„V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu jsou cestující průběžně informováni
o situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu železničním podnikem nebo
provozovatelem stanice, jakmile je taková informace k dispozici.“

10      Příloha II část II téhož nařízení, týkající se „Informací během jízdy“, stanoví
poskytování následujících informací:

„Služby ve vlaku

Příští stanice

Zpoždění

Hlavní přípoje

Otázky bezpečnosti“.
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 Rakouská právní úprava

11      Ustanovení § 54 zákona o železnici (Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957, dále jen
„EisbG“) zní:

„Cílem ustanovení šesté části tohoto zákona je zajistit hospodárné a účinné využívání
železnice v Rakousku tím, že

1.      zavádějí na trhu železniční přepravy rovnou a funkční hospodářskou soutěž mezi
železničními podniky poskytujícími své služby na hlavních železničních tratích a vedlejších
železničních tratích spojených s jinými hlavními nebo vedlejšími železničními tratěmi;

2.      podporují vstup nových železničních podniků na trh železniční přepravy;

3.      zajišťují oprávněným osobám přístup k železniční infrastruktuře a

4.      stanovují dohled nad hospodářskou soutěží za účelem ochrany osob oprávněných
k přístupu k železniční síti před jakýmkoliv zneužitím dominantního postavení.“

12      Článek 58 uvedeného zákona stanoví:

„1.      Pro účely přístupu k železniční infrastruktuře je podnik provozující železniční
infrastrukturu povinen oprávněným osobám na nediskriminačním základě poskytovat
kromě tohoto přístupu následující služby tvořící minimální přístupový balík:

1.      použití výhybek a železničních křižovatek;

2.      provoz vlaku včetně […] hlášení a poskytování informací o pohybu vlaku;

3.      údaje z komunikačních a informačních systémů, bez nichž by byl výkon přístupových
práv oprávněnou osobou z právních, faktických a hospodářských důvodů znemožněn.

[…]

4.      Pro účely přístupu k železniční infrastruktuře může podnik provozující železniční
infrastrukturu poskytovat – aniž je k tomu povinen – oprávněným osobám následující
doplňující služby:

1.      přístup k telekomunikační síti nad rámec odst. 1 bodu 3;

2.      poskytování doplňujících informací;

3.      technickou kontrolu vozového parku.

[…]“

13      Ustanovení § 81 EisbG zní:

„1.      V rámci společnosti Schienen-Control GmbH se zřizuje Schienen-Control
Kommission [komise pro kontrolu železniční dopravní cesty].

2.      Schienen-Control Kommission vykonává pravomoci, které jsou jí svěřeny částí 3, 5
až 6b a částí 9 tohoto zákona […] a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím
Schienen-Control GmbH. […]
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3.      Ke správě Schienen-Control Kommission je povinná společnost Schienen-Control
GmbH. V rámci své činnosti vykonávané pro Schienen-Control Kommission jsou
zaměstnanci Schienen-Control GmbH povinni respektovat pokyny předsedy a v jednacím
řádu označeného člena.“

14      Ustanovení § 82 EisbG zní:

„1.      Schienen-Control Kommission se skládá z předsedy a dvou dalších členů. Za
každého člena je jmenován náhradník. Náhradník nahrazuje člena v případě překážky na
jeho straně. Předseda a jeho náhradník musí být soudci a jsou jmenováni Bundesminister
für Justiz [spolkovým ministrem spravedlnosti]. Ostatní členové a jejich náhradníci musí
být odborníky v příslušných oblastech dopravy a jsou jmenováni spolkovou vládou na
návrh Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie [spolkového ministra pro
dopravu, inovaci a technologie].

2.      Členy ani náhradníky Schienen-Control Kommission nesmí být:

1.      členové spolkové vlády nebo zemské vlády ani státní tajemníci;

2.      osoby, které jsou právně nebo fakticky blízké osobám, které vykonávají činnosti
v rámci Schienen-Control Kommission;

3.      osoby, které nejsou volitelné do Nationalrat (Národní rady).

3.      Členové Schienen-Control Kommission a jejich náhradníci jsou voleni na období pěti
let. Po ukončení mandátu zůstávají ve funkci až do jeho nového obsazení. Znovuzvolení je
přípustné. Pokud člen nebo náhradník ukončí výkon svých funkcí před uplynutím
mandátu, musí být na zbývající dobu jmenován nový člen nebo náhradník v souladu
s odstavcem 1.

4.      Členství člena nebo náhradníka zaniká:

1.      úmrtím;

2.      uplynutím mandátu;

3.      vzdáním se funkcí;

4.      pokud všichni ostatní členové rozhodnou o neschopnosti člena nebo náhradníka
vykonávat řádně své funkce v důsledku těžké tělesné nebo duševní poruchy;

5.      pokud všichni ostatní členové shledají, že člen nebo náhradník neodpověděl na tři po
sobě následující předvolání k zasedání bez dostatečné omluvy;

6.      pro předsedu a jeho náhradníka: pokud opustí soudcovský stav.

5.      Členové a jejich náhradníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti v souladu s § 20
odst. 3 rakouské spolkové ústavy (Bundes-Verfassungsgesetz).“

15      Ustanovení § 83 EisbG uvádí:

„Rozhodnutí Schienen-Control Kommission jsou přijímána většinou hlasů, zdržet se
hlasování je zakázáno. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Schienen-Control Kommission přijme jednací řád, který může svěřit některým jejím
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členům správu běžných záležitosti, včetně přijímání rozhodnutí procesní povahy. Při
výkonu svých funkcí jsou členové nezávislí a nejsou vázáni žádnými pokyny.“

16      Ustanovení § 84 EisbG stanoví:

„Pokud tento zákon nestanoví jinak, je Schienen-Control Kommission vázána obecným
zákonem o správním řízení [Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz], zejména
ustanoveními tohoto zákona, která se týkají řízení před nezávislými správními senáty.
Rozhodnutí Schienen-Control Kommission nemohou být správní cestou zrušena ani
změněna. Může být podána žaloba k Verwaltungsgerichtshof (Správní soud)“.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

17      Společnost Westbahn Management poskytuje počínaje obdobím platnosti jízdního
řádu 2011/2012 služby osobní železniční dopravy na trati Vídeň (Rakousko) – Salcburk
(Rakousko).

18      ÖBB-Infrastruktur je provozovatelkou největší části rakouské železniční sítě, a to
včetně trati Vídeň – Salcburk. Má k dispozici v reálném čase aktualizované informace
o příjezdu, průjezdu a odjezdu všech vlaků v železniční síti, jejíž provoz zajišťuje. Tyto
informace zahrnují polohu vlaku v daném okamžiku a časy příjezdu, průjezdu a odjezdu
po zbývající dobu jízdy vlaku.

19      Společnost ÖBB-Infrastruktur poskytuje jednotlivým železničním podnikům
informace aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu jejich vlaků. Díky
programu chráněnému heslem může každý železniční podnik nahlížet na internetové
stránce ÖBB-Infrastruktur do aktualizovaných časových údajů týkajících se všech vlaků
jezdících v železniční síti spravované posledně uvedenou společností, jednotlivé železniční
podniky však nejsou v těchto údajích uvedeny.

20      Na monitorech několika důležitých nádraží společnost ÖBB-Infrastruktur ukazuje
skutečné časy příjezdu a odjezdu osobních vlaků.

21      Společnost Westbahn Management požádala společnost ÖBB-Infrastruktur, aby jí
poskytla informace aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků
ostatních železničních podniků, aby mohla informovat své cestující o skutečných časech
odjezdu přípojů.

22      Společnost ÖBB-Infrastruktur dopisem ze dne 22. října 2010 odmítla vyhovět této
žádosti z důvodu, že poskytuje v zásadě pouze informace týkající se toho železničního
podniku, který o ně žádá. Doporučila společnosti Westbahn Management uzavřít
s ostatními železničními podniky dohodu, ve které tyto podniky vysloví souhlas
s poskytováním informací, které se jich týkají.

23      Žádná dohoda tohoto typu mezi společností Westbahn Management a jakýmkoliv
jiným železničním podnikem však nebyla uzavřena. Společnost ÖBB-Personenverkehr AG
(dále jen „ÖBB-PV“) uzavření takové dohody odmítla. V oblasti osobní dopravy je
společnost ÖBB-PV nejvýznamnějším podnikem na dotčeném rakouském trhu. Jejím
vlastníkem je společnost ÖBB-Holding AG, která je rovněž akcionářem společnosti
ÖBB-Infrastruktur.
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24      Společnost Westbahn Management má za to, že neposkytnutí těchto informací je
v rozporu s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007 a požaduje přístup k těchto
informacím. V důsledku toho podala v tomto smyslu žalobu k Schienen-Control
Kommission.

25      Vzhledem k tomu, že vyřešení sporu, který jí byl předložen, závisí na výkladu
unijního práva, rozhodla se Schienen-Control Kommission přerušit řízení a položit
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Je nutno čl. 8 odst. 2 ve spojení s částí II přílohy II nařízení [č. 1371/2007] vykládat
v tom smyslu, že informace o hlavních přípojích musí kromě času odjezdu podle jízdního
řádu zahrnovat také informace o zpoždění nebo odřeknutí těchto přípojů?

2)      V případě kladné odpovědi na první otázku:

Je nutno článek 5 ve spojení s přílohou II směrnice [2001/14] vykládat ve světle čl. 8
odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení (ES) č. 1371/2007 v tom smyslu, že
provozovatel infrastruktury je povinen nediskriminačním způsobem poskytnout
železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu
a odjezdu vlaků jiných železničních podniků, pokud se v případě těchto vlaků jedná
o hlavní přípoje ve smyslu části II přílohy II nařízení č. 1371/2007?“

 K předběžným otázkám

 K pravomoci Soudního dvora

26      Před odpovědí na položené otázky je třeba ověřit, zda je Schienen-Control
Kommission soudem ve smyslu článku 267 SFEU, jak je uvedeno v předkládacím
rozhodnutí, a zda má tedy Soudní dvůr pravomoc k odpovědi na položené předběžné
otázky.

27      Podle ustálené judikatury pro posouzení toho, zda je předkládající orgán svojí
povahou „soudem“ ve smyslu článku 267 SFEU, což je otázka, která je upravena výlučně
unijním právem, bere Soudní dvůr v úvahu všechny skutečnosti, jako je zřízení orgánu na
základě zákona, jeho trvalost, závaznost jeho jurisdikce, kontradiktorní povaha řízení,
použití právních předpisů orgánem, jakož i jeho nezávislost (viz zejména rozsudky ze dne
14. června 2007, Häupl, C-246/05, Sb. rozh. s. I-4673, bod 16; ze dne 18. října 2007,
Österreichischer Rundfunk, C-195/06, Sb. rozh. s. I-8817, bod 19, jakož i ze dne
10. prosince 2009, Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, Sb. rozh. s. I-11525, bod 35).

28      Jak uvedl generální advokát v bodě 28 svého stanoviska, je třeba zdůraznit, že
Schienen-Control Kommission byla zřízena jako trvalý orgán § 81 odst. 1 EisbG. Z § 81 až
§ 84 tohoto zákona vyplývá, že Schienen-Control Kommission splňuje kritéria zákonného
základu, závazné a trvalé povahy orgánu, použití právních předpisů orgánem, jakož i jeho
nezávislosti.

29      Kromě toho je třeba konstatovat, že podle předkládacího rozhodnutí se na řízení
před Schienen-Control Kommission použije obecný zákon o správním řízení, takže
kontradiktornost řízení před tímto orgánem je zaručena, jelikož účastníci řízení mají
možnost uplatnit svá práva a právní zájmy a jelikož kontradiktorní řízení může vést
k jednání, kterého se mohou účastnit svědci a znalci.
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30      Dále je třeba uvést, že podle §84 EisbG je Schienen-Control Kommission vázána
obecnou právní úpravou správního řízení, její rozhodnutí nemohou být zrušena správními
rozhodnutími, avšak může být proti nim podána žaloba k Verwaltungsgerichtshof.

31      Z výše uvedeného vyplývá, že Schienen-Control Kommission musí být považována
za soud ve smyslu článku 267 SFEU, takže Soudní dvůr má pravomoc k odpovědi na
položené předběžné otázky.

 K první otázce

32      Podstatou první otázky Schienen-Control Kommission je, zda čl. 8 odst. 2 ve
spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007 musí být vykládány v tom smyslu, že
informace o hlavních přípojích musí kromě času odjezdu podle jízdního řádu zahrnovat
také informace o zpoždění nebo odřeknutí uvedených přípojů, zejména pak informace
týkající se ostatních železničních podniků.

33      Pro účely odpovědi na tuto otázku je třeba připomenout, že podle ustálené
judikatury je pro výklad takových ustanovení unijního práva, jako jsou dotčená
ustanovení, třeba vzít v úvahu nejen jejich znění, ale i jejich kontext a cíle sledované
právní úpravou, jejíž jsou součástí (viz zejména rozsudky ze dne 26. června 1990, Velker
International Oil Company, C-185/89, Recueil, s. I-2561, bod 17, a ze dne 19. července
2012, A, C-33/11, bod 27).

34      Cíle sledované nařízením č. 1371/2007 jsou uvedeny v jeho odůvodnění. Bod 1
odůvodnění nařízení č. 1371/2007 zdůrazňuje, že v rámci společné dopravní politiky je
důležité chránit práva cestujících v železniční přepravě a zlepšovat kvalitu a efektivitu
železniční přepravy osob. Z bodů 2 a 3 odůvodnění vyplývá, že je nutno dosáhnout
vysoké úrovně ochrany spotřebitele a že cestující musí být jako slabší strana přepravní
smlouvy chráněn. Bod 4 odůvodnění uvedeného nařízení se týká práva na obdržení
informací o daném spoji před uskutečněním cesty i v jejím průběhu, a to co nejdříve.
Body 5, 8 a 9 odůvodnění uvedeného nařízení dále zdůrazňují cíl spočívající v usnadnění
přístupu k dotčeným informacím na přeshraniční úrovni.

35      Článek 8 nařízení č. 1371/2007 je třeba vykládat ve světle těchto cílů.

36      Článek 8 odst. 2 tohoto nařízení stanoví, že železniční podniky poskytují cestujícím
během cesty přinejmenším informace uvedené v části II přílohy II uvedeného nařízení.
Tyto informace se týkají služeb ve vlaku, příští stanice, zpoždění, hlavních přípojů, jakož
i otázek týkajících se bezpečnosti.

37      Za účelem dodržení zájmů cestujících, jakož i obecných cílů sledovaných nařízením
č. 1371/2007, připomenutým v bodě 34 tohoto rozsudku, musí být poskytované
informace pro cestujícího užitečné.

38      Informace o zpoždění nebo odřeknutí přípojů, o kterých se cestující mohl dozvědět,
když se podíval na informační tabule před svým odjezdem – pokud byly v tomto okamžiku
známy – jsou informacemi, které musí být rovněž cestujícímu oznámeny, jestliže k těmto
zpožděním nebo odřeknutím přípojů došlo po jeho odjezdu. V opačném případě by byl
cestující po svém odjezdu informován v rozporu s cíli sledovanými nařízením č. 1371/2007

67



pouze o časech odjezdu hlavních přípojů podle jízdního řádu, nikoliv však o změnách, ke
kterým došlo po jeho odjezdu, takže by dříve poskytnuté informace byly zastaralé.

39      Železniční podniky mají tedy podle čl. 8 odst. 2 a přílohy II části II nařízení
č. 1371/2007 povinnost poskytovat v reálném čase aktualizované informace o příjezdu,
průjezdu a odjezdu hlavních přípojů.

40      Příloha II část II nařízení č. 1371/2007 dále zmiňuje „hlavní přípoje“, přičemž tento
výraz neomezuje informační povinnost, kterou má železniční podnik, pouze na jeho
vlastní hlavní přípoje.

41      Je tedy třeba mít za to, že se tato povinnost týká všech hlavních přípojů, které
zahrnují hlavní přípoje dotčeného železničního podniku, jakož i přípoje zajišťované jinými
železničními podniky. Pokud není splněna, nemůže být dosažen cíl spočívající
v informování cestujících sledovaný nařízením č. 1371/2007.

42      Tento výklad je potvrzen čl. 9 odst. 1 nařízení č. 1371/2007, který stanoví, že
železniční podniky a prodavači lístků nabízejí přepravní doklady, přímé přepravní doklady
a rezervace, pokud jsou k dispozici. Bod 7 odůvodnění tohoto nařízení stanoví, že
poskytování přímých přepravních dokladů usnadňuje přechod cestujících v železniční
přepravě od jednoho provozovatele k jinému. Restriktivní výklad ohledně toho, jaké
informace musí být cestujícím poskytnuty, narušuje jejich přepravu a ohrožuje sledovaný
cíl, neboť podněcuje cestující k tomu, aby dávali přednost velkým železničním podnikům,
které jim mohou poskytovat informace o všech částech jejich cesty aktualizované
v reálném čase.

43      S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že
ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007 musí být
vykládána v tom smyslu, že informace o hlavních přípojích musí zahrnovat kromě času
odjezdu podle jízdního řádu rovněž informace o zpoždění nebo odřeknutí uvedených
přípojů nezávisle na tom, který železniční podnik je zajišťuje.

 Ke druhé otázce

44      Pro účely odpovědi na tuto otázku, která se týká povinností provozovatele
infrastruktury, je nutno konstatovat, že článek 5 směrnice 2001/14 stanoví, že železniční
podniky mají na nediskriminačním základě nárok na minimální přístupový balík a přístup
k dopravní infrastruktuře po železnici podle přílohy II směrnice 2001/14.

45      Příloha II bod 1 písm. d) směrnice 2001/14, které stanoví, že tento přístupový balík
zahrnuje zejména poskytování informací o pohybu vlaku, musí být, jak uvedl generální
advokát v bodě 51 svého stanoviska, vykládán ve spojení přílohou II bodem 1 písm. e) této
směrnice, které opravňuje železniční podniky k obdržení veškerých dalších informací
potřebných k zavedení nebo provozování služby, pro niž byla kapacita poskytnuta.

46      V tomto ohledu je třeba připomenout, jak bylo uvedeno v bodě 41 tohoto rozsudku,
že informace o příjezdu, průjezdu a odjezdu hlavních přípojů aktualizované v reálném
čase, zejména pak ty, které se týkají jiných železničních podniků, jsou nezbytné pro každý
železniční podnik ke splnění povinností, které jsou mu uloženy nařízením č. 1371/2007.
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47      Kromě toho je nutno konstatovat, že pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže
na trhu železniční dopravy cestujících je třeba zajistit, aby jim všechny železniční podniky
mohly poskytovat srovnatelnou kvalitu služeb. Jak bylo zdůrazněno v bodech 40 a 41
tohoto rozsudku, pokud by železniční podnik mohl poskytnout pouze informace
o vlastních přípojích, mohl by podnik, který má širší síť, poskytovat svým cestujícím
úplnější informace, než které by mohl zajistit podnik provozující omezený počet tratí, což
by bylo v rozporu s cílem umožnit větší integraci železničního odvětví, uvedeným v bodě 1
odůvodnění směrnice 2001/14, a rovněž s povinností informovat cestující.

48      Železničním podnikům musí být tedy pro účely výkonu práva na přístup k železniční
infrastruktuře provozovatelem infrastruktury poskytnuty informace aktualizované
v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu hlavních přípojů zajišťovaných jinými
železničními podniky, aby mohly podle ustanovení článku 5 ve spojení s přílohou II
bodem 1 písm. e) směrnice 2001/14 zavést službu, pro niž byla kapacita poskytnuta.

49      Na rozdíl od toho, co tvrdí ÖBB-Infrastruktur AG, nemohou tyto informace, které
jsou k dispozici na informačních tabulích různých nádraží, být považovány za informace
důvěrné nebo citlivé povahy, což by bránilo jejich sdělení jednotlivým dotčeným
železničním podnikům.

50      V důsledku toho je na druhou otázku třeba odpovědět, že ustanovení čl. 8 odst. 2
ve spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007, jakož i článek 5 ve spojení
s přílohou II směrnice 2001/14 musí být vykládány v tom smyslu, že provozovatel
infrastruktury je povinen poskytovat železničním podnikům nediskriminačním způsobem
údaje aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků provozovaných
jinými železničními podniky, pokud jsou tyto vlaky hlavními přípoji ve smyslu přílohy II
části II nařízení č. 1371/2007.

 K nákladům řízení

51      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1)      Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech
cestujících v železniční přepravě musí být vykládána v tom smyslu, že informace
o hlavních přípojích musí zahrnovat kromě času odjezdu podle jízdního řádu rovněž
informace o zpoždění nebo odřeknutí uvedených přípojů nezávisle na tom, který
železniční podnik je zajišťuje.

2)      Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007,
jakož i článek 5 ve spojení s přílohou II směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu
a Rady ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury,
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti musí být
vykládány v tom smyslu, že provozovatel infrastruktury je povinen poskytovat
železničním podnikům nediskriminačním způsobem údaje aktualizované v reálném
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čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků provozovaných jinými železničními
podniky, pokud jsou tyto vlaky hlavními přípoji ve smyslu přílohy II části II nařízení
č. 1371/2007.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 23. BŘEZNA 1982

IN CASE 102/81

REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY BY WALTHER
RICHTER , PRESIDENT OF THE HANSEATISCHEN OBERLANDESGERICHT ( HANSEATIC
HIGHER REGIONAL COURT ) BREMEN , ACTING AS ARBITRATOR , FOR A PRELIMINARY
RULING IN THE ARBITRATION BEFORE HIM BETWEEN

NORDSEE DEUTSCHE HOCHSEEFISCHEREI GMBH , BREMERHAVEN , FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY ,

AND

1 . REEDEREI MOND HOCHSEEFISCHEREI NORDSTERN AG & CO . KG , BREMERHAVEN,

2.REEDEREI FRIEDRICH BUSSE HOCHSEEFISCHEREI NORDSTERN AG & CO . KG ,
BREMERHAVEN ,

Subject of the case

ON THE INTERPRETATION OF REGULATION NO 17/64/EEC OF THE COUNCIL OF 5
FEBRUARY 1964 ( OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1963-1964 , P . 103 ),
REGULATION ( EEC ) NO 729/70 OF THE COUNCIL OF 21 APRIL 1970 ( OFFICIAL JOURNAL
, ENGLISH SPECIAL EDITION 1970 ( I ), P . 218 ) AND REGULATION ( EEC ) NO 2722/72 OF
THE COUNCIL OF 19 DECEMBER 1972 ( OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION
1972 ( 28-30 DECEMBER ), P . 31 ) ALL CONCERNING AID FROM THE GUIDANCE SECTION
OF THE EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND ,

Grounds

1 BY A DECISION OF 22 APRIL 1981 WHICH WAS RECEIVED BY THE COURT ON 27 APRIL ,
THE ARBITRATOR IN A DISPUTE BETWEEN THREE UNDERTAKINGS , ALL INCORPORATED
UNDER GERMAN LAW AND ESTABLISHED IN BREMERHAVEN , REFERRED TO THE COURT
FOR A PRELIMINARY RULING UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY TWO QUESTIONS
CONCERNING THE INTERPRETATION OF ARTICLE 177 OF THE TREATY AND THE
INTERPRETATION OF REGULATION NO 17/64 OF THE COUNCIL OF 5 FEBRUARY 1964 (
OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1963-1964 , P . 103 ), REGULATION ( EEC
) NO 729/70 OF THE COUNCIL OF 21 APRIL 1970 ( OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL
EDITION 1970 ( I ). P . 218 ) AND REGULATION ( EEC ) NO 2722/72 OF THE COUNCIL OF
19 DECEMBER 1972 ( OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1972 ( 28 TO 30
DECEMBER ) P . 31 ), ALL CONCERNING AID FROM THE GUIDANCE SECTION OF THE
EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND ( HEREINAFTER
REFERRED TO AS ' ' THE FUND ' ' ).

2 THE ORIGINAL DISPUTE RELATED TO PERFORMANCE OF A CONTRACT ENTERED INTO
ON 27 JUNE 1973 BY A NUMBER OF GERMAN SHIPBUILDERS . THE CONTRACT
CONCERNED A JOINT PROJECT FOR BUILDING THIRTEEN FACTORY-SHIPS FOR FISHING
AND ITS PURPOSE WAS TO APPORTION EQUALLY AMONG THE CONTRACTING PARTIES
ALL FINANCIAL AID RECEIVED BY THEM FROM THE FUND , SO THAT ONE-THIRTEENTH OF
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THE TOTAL AMOUNT OF AID GRANTED WOULD BE ALLOTTED FOR EACH SHIP TO BE
BUILT . BY MUTUAL AGREEMENT THE PARTIES TO THE CONTRACT HAD PREVIOUSLY
SUBMITTED APPLICATIONS TO THE FUND FOR AID FOR THE CONSTRUCTION OF NINE
SHIPS .

3 OF THOSE NINE APPLICATIONS THE COMMISSION FINALLY ACCEPTED ONLY SIX , THE
OTHERS BEING EITHER WITHDRAWN OR REJECTED . ONE OF THE UNDERTAKINGS
PARTICIPATING IN THE BUILDING PROGRAMME SOUGHT PAYMENT FROM TWO OF THE
OTHER UNDERTAKINGS OF THE AMOUNTS TO WHICH IT WAS ENTITLED UNDER THE
CONTRACT OF 27 JUNE 1973 .

4 A DISPUTE AROSE ON THE SUBJECT AND WAS SUBMITTED FOR ARBITRATION , AS THE
CONTRACT OF 1973 CONTAINED A CLAUSE STATING THAT IN THE EVENT OF
DISAGREEMENT BETWEEN THE PARTIES ON ANY QUESTION ARISING FROM THE
CONTRACT A FINAL DECISION WAS TO BE GIVEN BY AN ARBITRATOR , ALL RECOURSE TO
THE ORDINARY COURTS BEING EXCLUDED . IN ACCORDANCE WITH THAT CLAUSE THE
ARBITRATOR WAS APPOINTED BY THE CHAMBER OF COMMERCE OF BREMEN AFTER IT
HAD BECOME APPARENT THAT THE PARTIES TO THE DISPUTE COULD NOT AGREE ON
THE APPOINTMENT OF AN ARBITRATOR .

5 DURING THE ARBITRATION HEARING THE RESPONDENTS CLAIMED THAT THE 1973
CONTRACT WAS VOID IN SO FAR AS IT ARRANGED FOR AID FROM THE FUND TO GO TO
THE BUILDING OF SHIPS IN RESPECT OF WHICH THE COMMISSION HAD NOT GRANTED
SUCH AID . THEY TOOK THE VIEW THAT AID FROM THE FUND WAS LINKED TO
COMPLETION OF A SPECIFIC PROJECT AND COULD NOT THEREFORE VALIDLY BE
TRANSFERRED BY THE RECIPIENT TO A DIFFERENT PROJECT .

6 THE ARBITRATOR WAS OF THE OPINION THAT UNDER GERMAN LAW THE VALIDITY OF
A CONTRACT TO SHARE AID FROM THE FUND DEPENDED ON WHETHER SUCH SHARING
AMOUNTED TO AN IRREGULARITY UNDER THE RELEVANT COMMUNITY REGULATIONS .
CONSIDERING THAT A DECISION ON THE POINT WAS NECESSARY IN ORDER TO ALLOW
HIM TO MAKE HIS AWARD HE REFERRED THE MATTER TO THE COURT FOR A
PRELIMINARY RULING .

APPLICABILITY OF ARTICLE 177

7 SINCE THE ARBITRATION TRIBUNAL WHICH REFERRED THE MATTER TO THE COURT
FOR A PRELIMINARY RULING WAS ESTABLISHED PURSUANT TO A CONTRACT BETWEEN
PRIVATE INDIVIDUALS THE QUESTION ARISES WHETHER IT MAY BE CONSIDERED AS A
COURT OR TRIBUNAL OF ONE OF THE MEMBER STATES WITHIN THE MEANING OF
ARTICLE 177 OF THE TREATY .

8 THE FIRST QUESTION PUT BY THE ARBITRATOR CONCERNS THAT PROBLEM . IT IS
WORDED AS FOLLOWS :

' ' IS A GERMAN ARBITRATION COURT , WHICH MUST DECIDE NOT ACCORDING TO
EQUITY BUT ACCORDING TO LAW , AND WHOSE DECISION HAS THE SAME EFFECTS AS
REGARDS THE PARTIES AS A DEFINITIVE JUDGMENT OF A COURT OF LAW ( ARTICLE 1040
OF THE ZIVILPROZESSORDNUNG ( RULES OF CIVIL PROCEDURE )) AUTHORIZED TO MAKE
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A REFERENCE TO THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES FOR A
PRELIMINARY RULING PURSUANT TO THE SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 177 OF THE
EEC TREATY?' '

9 IT MUST BE NOTED THAT , AS THE QUESTION INDICATES , THE JURISDICTION OF THE
COURT TO RULE ON QUESTIONS REFERRED TO IT DEPENDS ON THE NATURE OF THE
ARBITRATION IN QUESTION .

10 IT IS TRUE , AS THE ARBITRATOR NOTED IN HIS QUESTION , THAT THERE ARE
CERTAIN SIMILARITIES BETWEEN THE ACTIVITIES OF THE ARBITRATION TRIBUNAL IN
QUESTION AND THOSE OF AN ORDINARY COURT OR TRIBUNAL INASMUCH AS THE
ARBITRATION IS PROVIDED FOR WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LAW , THE
ARBITRATOR MUST DECIDE ACCORDING TO LAW AND HIS AWARD HAS , AS BETWEEN
THE PARTIES , THE FORCE OF RES JUDICATA , AND MAY BE ENFORCEABLE IF LEAVE TO
ISSUE EXECUTION IS OBTAINED . HOWEVER , THOSE CHARACTERISTICS ARE NOT
SUFFICIENT TO GIVE THE ARBITRATOR THE STATUS OF A ' ' COURT OR TRIBUNAL OF A
MEMBER STATE ' ' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 177 OF THE TREATY .

11 THE FIRST IMPORTANT POINT TO NOTE IS THAT WHEN THE CONTRACT WAS ENTERED
INTO IN 1973 THE PARTIES WERE FREE TO LEAVE THEIR DISPUTES TO BE RESOLVED BY
THE ORDINARY COURTS OR TO OPT FOR ARBITRATION BY INSERTING A CLAUSE TO THAT
EFFECT IN THE CONTRACT . FROM THE FACTS OF THE CASE IT APPEARS THAT THE
PARTIES WERE UNDER NO OBLIGATION , WHETHER IN LAW OR IN FACT , TO REFER
THEIR DISPUTES TO ARBITRATION .

12 THE SECOND POINT TO BE NOTED IS THAT THE GERMAN PUBLIC AUTHORITIES ARE
NOT INVOLVED IN THE DECISION TO OPT FOR ARBITRATION NOR ARE THEY CALLED
UPON TO INTERVENE AUTOMATICALLY IN THE PROCEEDINGS BEFORE THE ARBITRATOR .
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY , AS A MEMBER STATE OF THE COMMUNITY
RESPONSIBLE FOR THE PERFORMANCE OF OBLIGATIONS ARISING FROM COMMUNITY
LAW WITHIN ITS TERRITORY PURSUANT TO ARTICLE 5 AND ARTICLES 169 TO 171 OF THE
TREATY , HAS NOT ENTRUSTED OR LEFT TO PRIVATE INDIVIDUALS THE DUTY OF
ENSURING THAT SUCH OBLIGATIONS ARE COMPLIED WITH IN THE SPHERE IN QUESTION
IN THIS CASE .

13 IT FOLLOWS FROM THESE CONSIDERATIONS THAT THE LINK BETWEEN THE
ARBITRATION PROCEDURE IN THIS INSTANCE AND THE ORGANIZATION OF LEGAL
REMEDIES THROUGH THE COURTS IN THE MEMBER STATE IN QUESTION IS NOT
SUFFICIENTLY CLOSE FOR THE ARBI TRATOR TO BE CONSIDERED AS A ' ' COURT OR
TRIBUNAL OF A MEMBER STATE ' ' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 177 .

14 AS THE COURT HAS CONFIRMED IN ITS JUDGMENT OF 6 OCTOBER 1981
BROEKMEULEN , CASE 246/80 ( 1981 ) ECR 2311 ), COMMUNITY LAW MUST BE
OBSERVED IN ITS ENTIRETY THROUGHOUT THE TERRITORY OF ALL THE MEMBER STATES
; PARTIES TO A CONTRACT ARE NOT , THEREFORE , FREE TO CREATE EXCEPTIONS TO IT
. IN THAT CONTEXT ATTENTION MUST BE DRAWN TO THE FACT THAT IF QUESTIONS OF
COMMUNITY LAW ARE RAISED IN AN ARBITRATION RESORTED TO BY AGREEMENT THE
ORDINARY COURTS MAY BE CALLED UPON TO EXAMINE THEM EITHER IN THE CONTEXT
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OF THEIR COLLABORATION WITH ARBITRATION TRIBUNALS , IN PARTICULAR IN ORDER
TO ASSIST THEM IN CERTAIN PROCEDURAL MATTERS OR TO INTERPRET THE LAW
APPLICABLE , OR IN THE COURSE OF A REVIEW OF AN ARBITRATION AWARD - WHICH
MAY BE MORE OR LESS EXTENSIVE DEPENDING ON THE CIRCUMSTANCES - AND WHICH
THEY MAY BE REQUIRED TO EFFECT IN CASE OF AN APPEAL OR OBJECTION , IN
PROCEEDINGS FOR LEAVE TO ISSUE EXECUTION OR BY ANY OTHER METHOD OF
RECOURSE AVAILABLE UNDER THE RELEVANT NATIONAL LEGISLATION .

15 IT IS FOR THOSE NATIONAL COURTS AND TRIBUNALS TO ASCERTAIN WHETHER IT IS
NECESSARY FOR THEM TO MAKE A REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF
THE TREATY IN ORDER TO OBTAIN THE INTERPRETATION OR ASSESSMENT OF THE
VALIDITY OF PROVISIONS OF COMMUNITY LAW WHICH THEY MAY NEED TO APPLY WHEN
EXERCISING SUCH AUXILIARY OR SUPERVISORY FUNCTIONS .

16 IT FOLLOWS THAT IN THIS INSTANCE THE COURT HAS NO JURISDICTION TO GIVE A
RULING .

Decision on costs

COSTS

17 THE COSTS INCURRED BY THE KINGDOM OF DENMARK , THE ITALIAN REPUBLIC , THE
UNITED KINGDOM AND THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , WHICH
HAVE SUBMITTED OBSERVATIONS TO THE COURT , ARE NOT RECOVERABLE . AS THESE
PROCEEDINGS ARE , IN SO FAR AS THE PARTIES TO THE MAIN DISPUTE ARE CONCERNED
, IN THE NATURE OF A STEP IN THE ARBITRATION PROCEEDINGS , THE DECISION AS TO
COSTS IS A MATTER FOR THE ARBITRATOR .

Operative part

ON THOSE GROUNDS ,

THE COURT ,

IN ANSWER TO THE QUESTIONS REFERRED TO IT BY THE ARBITRATOR IN THE DISPUTE
BETWEEN NORDSEE DEUTSCHE HOCHSEEFISCHEREI GMBH , ON THE ONE HAND , AND
REEDEREI MOND HOCHSEEFISCHEREI NORDSTERN AG & CO . KG AND REEDEREI
FRIEDRICH BUSSE HOCHSEEFISCHEREI NORDSTERN AG & CO . KG , ON THE OTHER HAND
, BY A DECISION OF 22 APRIL 1981 , HEREBY RULES :

THE COURT HAS NO JURISDICTION TO GIVE A RULING ON THE QUESTIONS REFERRED TO
IT BY THE ARBITRATOR .
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JUDGMENT OF THE COURT

17 September 1997(1)

(Meaning of 'national court or tribunal‘ for the purposes of Article 177 of theTreaty —
Procedures for the award of public service contracts — Directive92/50/EEC — National

review body)

In Case C-54/96,

REFERENCE to the Court under Article 177 of the EC Treaty by
theVergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Germany) for a preliminary ruling inthe
proceedings pending before that body between

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH

and

Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

on the interpretation of Article 41 of Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992relating
to the coordination of procedures for the award of public service contracts(OJ 1992 L
209, p. 1),

THE COURT,

composed of: G.C. Rodríguez Iglesias, President, G.F. Mancini, J.C. Moitinho deAlmeida,
J.L. Murray and L. Sevón (Presidents of Chambers), C.N. Kakouris,P.J.G. Kapteyn, C.
Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,P. Jann (Rapporteur), H. Ragnemalm,
M. Wathelet and R. Schintgen, Judges,

Advocate General: G. Tesauro,

Registrar: H.A. Rühl, Principal Administrator,

after considering the written observations submitted on behalf of:

▪ Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, by Franz Günter Siebeck,Rechsanwalt,
Munich,

▪ the German Government, by Ernst Röder, Ministerialrat at the FederalMinistry for
Economic Affairs, and Bernd Kloke, Oberregierungsrat at thesame ministry, acting
as Agents,

▪ the Commission of the European Communities, by Hendrik van Lier, LegalAdviser,
and Claudia Schmidt, of its Legal Service, acting as Agents,

having regard to the Report for the Hearing,

after hearing the oral observations of Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH,of the
German Government and of the Commission at the hearing on 28 January1997,

75

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43728&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2441554#Footnote1


after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 15 May 1997,

gives the following

Judgment

1. By order of 5 February 1996, received at the Court on 21 February 1996,
theVergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Federal Public Procurement
AwardsSupervisory Board, hereinafter 'the Federal Supervisory Board‘) referred to
theCourt for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty a question
onthe interpretation of Article 41 of Council Directive 92/50/EEC of 18 June
1992relating to the coordination of procedures for the award of public service
contracts(OJ 1992 L 209, p. 1).

2. The question has been raised in proceedings between Dorsch
ConsultIngenieurgesellschaft mbH (hereinafter 'Dorsch Consult‘)
andBundesbaugesellschaft Berlin mbH (hereinafter 'the awarding
authority‘)concerning a procedure for the award of a service contract.

3. On 28 June 1995 the awarding authority published in the Official Journal of
theEuropean Communities a notice advertising the award of a contract for
architecturaland construction engineering services. On 25 August 1995 Dorsch
Consultsubmitted its tender to the awarding authority. In all, 18 tenders were
received, ofwhich seven, including that of Dorsch Consult, were chosen for
furtherconsideration. On 30 November 1995, two companies, together with an
architect,were chosen to form a working party to perform the services which were
thesubject of the contract. The contract itself was signed on 12 January 1996.
DorschConsult was informed on 25 January 1996 that its tender was not the
mostadvantageous economically.

4. Having learned that the awarding authority had not chosen it for the contract
butbefore its tender was formally rejected, Dorsch Consult had applied, on
14December 1995, to the Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen
undStädtebau (Federal Ministry for Regional Planning, Building and Urban
Planning),as the body responsible for reviewing public procurement
awards(Vergabeprüfstelle), seeking to have the contract-awarding procedure
stopped andthe contract awarded to it. It considered that, in concluding the
contract withanother undertaking, the awarding authority had acted in breach of
both Directive92/50 and Paragraph 57a(1) of the Haushaltsgrundsätzegesetz
(Budget PrinciplesLaw, hereinafter 'the HGrG‘). By decision of 20 December 1995,
the review bodyheld that it had no competence in the matter on the ground that,
under Paragraphs57a and 57b of the HGrG, it had no power to review the award
of contracts whenthey related to services.

5. In those circumstances, on 27 December 1995 Dorsch Consult lodged anapplication
for a determination by the Federal Supervisory Board on the groundthat the
review body had wrongly declined jurisdiction. It stated that, in so far asCouncil
Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of thelaws,
regulations and administrative provisions relating to the application of
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reviewprocedures to the award of public supply and public works contracts (OJ
1989L 395, p. 33) had not been transposed, it was directly applicable and had to
becomplied with by the review bodies.

6. The Federal Supervisory Board found that the Federal Republic of Germany hadnot
yet transposed Directive 92/50. Although a circular had been issued by theFederal
Ministry for Economic Affairs on 11 June 1993 stating that the directivewas directly
applicable and that it had to be applied by the administration, it couldnot be
regarded as a proper transposition of the directive. According to theFederal
Supervisory Board, where public service contracts are concerned,
Germandomestic law does not empower a review body to determine whether the
provisionsgoverning public procurement have been complied with. It is quite
possible thatthe provisions of Directive 92/50 have direct effect. Finally, the
FederalSupervisory Board is unsure whether, by virtue of Article 41 of Directive
92/50, thecompetence of existing review bodies also applies directly to the award
of publicservice contracts.

7. The Federal Supervisory Board therefore suspended proceedings and referred
thefollowing question to the Court of Justice:

'Is Article 41 of Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 to be interpretedto
the effect that, after 30 June 1993, the bodies set up by the Member Stateswhich,
under Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989, are competentto review
procedures for the award of public contracts falling within the scope ofDirectives
71/305/EEC and 77/62/EEC are also competent to review procedures forthe award
of public service contracts within the meaning of Directive 92/50/EECin order to
determine whether alleged infringements of Community publicprocurement law or
of domestic rules enacted in implementation of that law havetaken place?‘

Legal background

8. The purpose of Directive 92/50 is to regulate the award of public service
contracts.It applies to contracts having a value above a certain limit. As far as the
matterof legal protection is concerned, Article 41 provides:

'Article 1(1) of Council Directive 89/665/EEC ... shall be replaced by the following:

”1. The Member States shall take the measures necessary to ensure that, as
regardscontract award procedures falling within the scope of Directives
71/305/EEC,77/62/EEC, and 92/50/EEC, decisions taken by the contracting
authorities may bereviewed effectively and, in particular, as rapidly as possible in
accordance with theconditions set out in the following Articles and, in particular,
Article 2(7) on thegrounds that such decisions have infringed Community law in
the field of publicprocurement or nation[al] rules implementing that law."‘

.

77



9. In accordance with Article 44(1), Directive 92/50 had to be transposed by
theMember States before 1 June 1993.

10. Article 2(8) of Directive 89/665 provides:

'Where bodies responsible for review procedures are not judicial in
character,written reasons for their decisions shall always be given. Furthermore, in
such acase, provision must be made to guarantee procedures whereby any
allegedly illegalmeasure taken by the review body or any alleged defect in the
exercise of thepowers conferred on it can be the subject of judicial review or
review by anotherbody which is a court or tribunal within the meaning of Article
177 of the EECTreaty and independent of both the contracting authority and the
review body.

The members of such an independent body shall be appointed and leave
officeunder the same conditions as members of the judiciary as regards the
authorityresponsible for their appointment, their period of office, and their
removal. At leastthe President of this independent body shall have the same legal
and professionalqualifications as members of the judiciary. The independent body
shall take itsdecisions following a procedure in which both sides are heard, and
these decisionsshall, by means determined by each Member State, be legally
binding.‘

11. Directive 89/665 was transposed into German law by a Law of 26 November
1993(BGBl. I, p. 1928), which supplemented the HGrG by adding Paragraphs 57a
to57c.

12. Paragraph 57a(1) of the HGrG provides:

'In order to meet obligations arising from directives of the European
Communities,the Federal Government shall regulate, by means of regulations, with
the assent ofthe Bundesrat, the award of public supply contracts, public works
contracts andpublic service contracts and the procedures for awarding public
service contracts...‘

13. Paragraph 57b(1) of the HGrG makes provision for the procedures for
awardingpublic supply contracts, public works contracts and public service
contractsmentioned in Paragraph 57a(1) to be reviewed by review bodies. Under
Paragraph57b(2), the Federal Government is to adopt, in the form of regulations,
with theassent of the Bundesrat, the provisions governing the competence of
those reviewbodies. According to subparagraph (3), a review body must initiate a
reviewprocedure if there is evidence of a breach of procurement rules applicable
undera regulation adopted pursuant to Paragraph 57a. In particular, it must initiate
thatprocedure where a person who has, or had, an interest in a particular
contractclaims that the aforementioned provisions were contravened.

14. According to Paragraph 57b(4) of the HGrG, the review body must
determinewhether the provisions adopted pursuant to Paragraph 57a have been
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compliedwith. It may compel the awarding authority to annul unlawful measures
ordecisions or to take lawful measures or decisions. It may also provisionally
suspenda procedure for the award of a contract. Under Paragraph 57b(5), a
review bodymay require the awarding authority to provide the information
necessary for it tocarry out its task. Subparagraph (6) provides that actions for
damages in the eventof breach of the provisions applicable in relation to the award
of contracts are tobe brought before the ordinary courts.

15. Paragraph 57c(1) of the HGrG provides that the Federation and
the Länder musteach establish a supervisory board, performing its functions
independently and onits own responsibility, to supervise procedures for the award
of contracts in thefields concerning them. According to subparagraphs (2), (3) and
(4) of thatprovision, each supervisory board is to sit in chambers composed of a
chairman, anofficial assessor and a lay assessor, who are to be independent and
subject only toobservance of the law. The chairman and one of the assessors must
be publicofficials. As regards annulment or withdrawal of their appointment and
theirindependence and dismissal, various provisions of the Richtergesetz (Law on
theJudiciary) apply by analogy. As regards the annulment or withdrawal of a
laymember's appointment, certain provisions of the Richtergesetz also apply
byanalogy. Where a lay member commits a serious breach of his duties,
hisappointment must be annulled. The term of office of a supervisory board's
laymembers is five years.

16. Under subparagraph (5), the supervisory board is to determine the legality
ofdeterminations made by review bodies but it does not review the way in which
theyascertain the facts. Where a determination is found to be unlawful, the
supervisoryboard directs the review body to make a fresh determination taking
account of itsown legal findings. Paragraph 57c(6) of the HGrG provides that any
personclaiming that the provisions governing the award of public contracts have
beeninfringed may make application to the supervisory board within a period of
fourweeks following the relevant determination of the review body.

17. Paragraph 57c(7) of the HGrG establishes a Federal Supervisory
Board(Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes). Its official members are
thechairman and assessors from the decision-making departments of
theBundeskartellamt (Federal Cartel Office). The president of the
Bundeskartellamtdecides on the composition of the Federal Supervisory Board and
the formationand composition of its chambers. He appoints lay assessors and their
deputies ona proposal from the leading public-law trade boards. He also
exercisesadministrative supervisory control on behalf of the Federal Government.
TheFederal Supervisory Board adopts its own internal rules of procedure.

18. Pursuant to Paragraph 57a of the HGrG the Federal Government adopted
aregulation on the award of contracts. This regulation is, however, applicable
onlyto supply contracts and works contracts and not to contracts for services.
Directive92/50 has not yet been transposed by the Federal Republic of Germany.
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19. Pursuant to Paragraphs 57b and 57c of the HGrG, the Federal Government
hasadopted a regulation on the procedure for review of public procurement
awards(Verordnung über das Nachprüfungsvesfahren für öffentliche Verträge,
BGBl. I1994, p. 324). Paragraph 2(3) of the regulation provides:

'The review body's determination regarding the awarding authority shall be givenin
writing, contain a statement of reasons and be notified without delay. Thereview
body shall send without delay to the person claiming that there has been abreach
of public procurement provisions the text of its determination, shall drawattention
to the possibility of making application for a determination by thesupervisory
board within a period of four weeks and shall name the competentsupervisory
board.‘

20. Paragraph 3 provides:

'(1)    Procedure before the Public Procurement Awards Supervisory Board shallbe
governed by Paragraph 57c of the Haushaltsgrundsätzegesetz and by
thisregulation according to the rules of procedure which the board shall adopt.

(2)    The Public Procurement Awards Supervisory Board shall be obliged,
underArticle 177 of the Treaty establishing the European Community, to makea
reference to the Court of Justice of the European Communities when itconsiders
that a preliminary ruling on a question relating to theinterpretation of that Treaty
or to the validity and interpretation of a legalact adopted on that basis is
necessary in order to enable it to make itsdetermination.

(3)    Before a chamber makes any determination, the parties to the
procedurebefore the procurement review body shall be heard.

(4)    A chamber shall not be empowered to suspend a procedure for the awardof a
contract or to give other directions concerning a procedure for theaward of a
contract.

(5)    A chamber shall reach its determination by an absolute majority of votes.
Determinations shall be in writing, contain a statement of reasons and shallbe sent
to the parties without delay.‘

21. The rules of procedure of the Federal Supervisory Board regulate the
organizationand allocation of cases and the conduct of procedure, which consists
of a hearingto which the persons concerned are called, and the conditions
governingdeterminations of the Federal Supervisory Board.

Admissibility

22. Before the question submitted by the national court is addressed, it is necessary
toexamine whether the Federal Supervisory Board, in the procedure which led to
thisreference for a preliminary ruling, is to be regarded as a court or tribunal
withinthe meaning of Article 177 of the Treaty. That question must be
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distinguishedfrom the question whether the Federal Supervisory Board fulfils the
conditions laiddown in Article 2(8) of Directive 89/665, which is not in point in this
case.

23. In order to determine whether a body making a reference is a court or tribunal
forthe purposes of Article 177 of the Treaty, which is a question governed
byCommunity law alone, the Court takes account of a number of factors, such
aswhether the body is established by law, whether it is permanent, whether
itsjurisdiction is compulsory, whether its procedure is inter partes, whether it
appliesrules of law and whether it is independent (see, in particular, the judgments
in Case61/65 Vaassen (neé Göbbels) [1966] ECR 261; Case 14/86 Pretore di
Salò v Personsunkown [1987] ECR 2545, paragraph 7; Case 109/88 Danfoss [1989]
ECR 3199,paragraphs 7 and 8; Case C-393/92 Almelo and Others [1994] ECR
I-1477; andCase C-111/94 Job Centre [1995] ECR I-3361, paragraph 9).

24. As regards the question of establishment by law, the Commission states that
theHGrG is a framework budgetary law which does not give rise to rights
orobligations for citizens as legal persons. It points out that the Federal
SupervisoryBoard's action is confined to reviewing determinations made by review
bodies. However, in the field of public service contracts, there is, as yet, no
competentreview body. The Commission therefore concludes that in such matters
the FederalSupervisory Board has no basis in law on which it can act.

25. It is sufficient to note in this regard that the Federal Supervisory Board
wasestablished by Paragraph 57c(7) of the HGrG. Its establishment by law
cannottherefore be disputed. In determining establishment by law, it is immaterial
thatdomestic legislation has not conferred on the Federal Supervisory Board
powersin the specific area of public service contracts.

26. Nor is there any doubt about the permanent existence of the Federal
SupervisoryBoard.

27. The Commission also submits that the Federal Supervisory Board does not
havecompulsory jurisdiction, a condition which, in its view, may mean two things:
eitherthat the parties must be required to apply to the relevant review body
forsettlement of their dispute or that determinations of that body are to be
binding. The Commission, adopting the second interpretation, concludes that
Germanlegislation does not provide for the determinations made by the
FederalSupervisory Board to be enforceable.

28. It must be stated first of all that Paragraph 57c of the HGrG establishes
thesupervisory board as the only body for reviewing the legality of
determinationsmade by review bodies. In order to establish a breach of the
provisions governingpublic procurement, application must be made to the
supervisory board.

29. Secondly, under Paragraph 57c(5) of the HGrG, when the supervisory board
findsthat determinations made by a review body are unlawful, it directs that body
tomake a fresh determination, in conformity with the supervisory board's findings
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onpoints of law. It follows that determinations of the supervisory board are
binding.

30. The Commission also submits that since, according to the Federal
SupervisoryBoard's own evidence, procedure before that body is not inter partes,
it cannot beregarded as a court or tribunal within the meaning of Article 177 of the
Treaty.

31. It must be reiterated that the requirement that the procedure before the
hearingbody concerned must be inter partes is not an absolute criterion. Besides,
underParagraph 3(3) of the Verordnung über das Nachprüfungsverfahren für
öffentlicheAufträge, the parties to the procedure before the procurement review
body mustbe heard before any determination is made by the chamber concerned.

32. According to the Commission, the criterion relating to the application of rules
oflaw is not met either, because, under Paragraph 57c of the HGrG and
Paragraph3(1) of the Verordnung über das Nachprüfungsverfahren für öffentliche
Aufträge,procedure before the Federal Supervisory Board is governed by rules of
procedurewhich it itself adopts, which do not take effect in relation to third parties
and whichare not published.

33. It is, however, undisputed that the Federal Supervisory Board is required to
applyprovisions governing the award of public contracts which are laid down
inCommunity directives and in domestic regulations adopted to transpose them.
Furthermore, general procedural requirements, such as the duty to hear the
parties,to make determinations by an absolute majority of votes and to give
reasons forthem are laid down in Paragraph 3 of the Verordnung über
dasNachprüfungsverfahren für öffentliche Aufträge, which is published in
theBundesgesetzblatt. Consequently, the Federal Supervisory Board applies rules
oflaw.

34. Finally, both Dorsch Consult and the Commission consider that the
FederalSupervisory Board is not independent. They point out that it is linked to
theorganizational structure of the Bundeskartellamt, which is itself subject
tosupervision by the Ministry for Economic Affairs, that the term of office of
thechairman and the official assessors is not fixed and that the provisions
forguaranteeing impartiality apply only to lay members.

35. It must be observed first of all that, according to Paragraph 57c(1) of the HGrG,the
supervisory board carries out its task independently and under its
ownresponsibility. According to Paragraph 57c(2) of the HGrG, the members of
thechambers are independent and subject only to observance of the law.

36. Under Paragraph 57c(3) of the HGrG, the main provisions of the
Richtergesetzconcerning annulment or withdrawal of their appointments and
concerning theirindependence and removal from office apply by analogy to official
members of thechambers. In general, the provisions of the Richtergesetz
concerning annulmentand withdrawal of judges' appointments apply also to lay
members. Furthermore,the impartiality of lay members is ensured by Paragraph
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57c(2) of the HGrG, whichprovides that they must not hear cases in which they
themselves were involvedthrough participation in the decision-making process
regarding the award of acontract or in which they are, or were, tenderers or
representatives of tenderers.

37. It must also be pointed out that, in this particular instance, the Federal
SupervisoryBoard exercises a judicial function, for it can find that a determination
made by areview body is unlawful and it can direct the review body to make a
freshdetermination.

38. It follows from all the foregoing that the Federal Supervisory Board, in
theprocedure which led to this reference for a preliminary ruling, is to be regarded
asa court or tribunal within the meaning of Article 177 of the Treaty, so that
thequestion it has referred to the Court is admissible.

Substance

39. By its question, the Federal Supervisory Board is asking in effect whether it
followsfrom Article 41 of Directive 92/50 that, if that directive has not been
transposed bythe end of the period laid down for that purpose, the appeal bodies
of the MemberStates having competence in relation to procedures for the award
of public workscontracts and public supply contracts may also hear appeals
relating to proceduresfor the award of public service contracts.

40. It must be stated first of all that it is for the legal system of each Member State
todetermine which court or tribunal has jurisdiction to hear disputes
involvingindividual rights derived from Community law. However, it is the Member
States'responsibility to ensure that those rights are effectively protected in each
case. Subject to that reservation, it is not for the Court to involve itself in the
resolutionof questions of jurisdiction to which the classification of certain legal
situationsbased on Community law may give rise in the national judicial system
(judgmentin Case C-446/93 SEIM [1996] ECR I-73, paragraph 32).

41. Although Article 41 of Directive 92/50 requires the Member States to adopt
themeasures necessary to ensure effective review in the field of public
servicecontracts, it does not indicate which national bodies are to be the
competent bodiesfor this purpose or whether these bodies are to be the same as
those which theMember States have designated in the field of public works
contracts and publicsupply contracts.

42. It is, however, common ground that Paragraphs 57a to 57c of the HGrG
weredesigned to transpose Directive 89/665 and that Paragraph 57a was to be the
basisfor the transposition of Directive 92/50 which the Federal Government has
still notundertaken.

43. That being the case, it must be reiterated first of all that the Member
States'obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by the
directiveand their duty under Article 5 of the EC Treaty to take all appropriate
measures,whether general or particular, to ensure fulfilment of that obligation is
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binding onall the authorities of Member States, including, for matters within their
jurisdiction,the courts. It follows that, when applying national law, whether
adopted before orafter the directive, the national court having to interpret that
law must do so, as faras possible, in the light of the wording and the purpose of
the directive so as toachieve the result it has in view and thereby comply with the
third paragraph ofArticle 189 of the EC Treaty (see the judgments in Case
C-106/89 Marleasing[1990] ECR I-4135, paragraph 8; Case C-334/92 Wagner
Miret [1993] ECR I-6911,paragraph 20; and in Case C-91/92 Faccini Dori [1994]
ECR I-3325, paragraph 26).

44. Secondly, the question of the designation of a body competent to hear appeals
inrelation to public service contracts is relevant even where Directive 92/50 has
notbeen transposed. Where a Member State has failed to take the
implementingmeasures required or has adopted measures which do not conform
to a directive,the Court has recognized, subject to certain conditions, the right of
individuals torely in law on a directive as against a defaulting Member State.
Although thisminimum guarantee cannot justify a Member State absolving itself
from taking indue time implementing measures sufficient to meet the purpose of
each directive(see, in particular, the judgment in Case
C-253/98 Commission v Germany [1996]ECR I-2423, paragraph 13), it may
nevertheless have the effect of enablingindividuals to rely, as against a Member
State, on the substantive provisions ofDirective 92/50.

45. If the relevant domestic provisions cannot be interpreted in conformity
withDirective 92/50, the persons concerned, using the appropriate domestic
lawprocedures, may claim compensation for the damage incurred owing to the
failureto transpose the directive within the time prescribed (see, in particular,
thejudgment in Joined Cases C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 and
C-190/94Dillenkofer and Others [1996] ECR I-4845).

46. The answer to be given to the question referred to the Court must accordingly
bethat it does not follow from Article 41 of Directive 92/50 that, where that
directivehas not been transposed by the end of the period laid down for that
purpose, theappeal bodies of the Member States having competence in relation to
proceduresfor the award of public works contracts and public supply contracts
may also hearappeals relating to procedures for the award of public service
contracts. However,in order to observe the requirement that domestic law must be
interpreted inconformity with Directive 92/50 and the requirement that the rights
of individualsmust be protected effectively, the national court must determine
whether therelevant provisions of its domestic law allow recognition of a right for
individualsto bring an appeal in relation to awards of public service contracts.
Incircumstances such as those arising in the present case, the national court
mustdetermine in particular whether such a right of appeal may be exercised
before thesame bodies as those established to hear appeals concerning the award
of publicsupply contracts and public works contracts.

Costs
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47. The costs incurred by the German Government and by the Commission of
theEuropean Communities, which have submitted observations to the Court, are
notrecoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main
proceedings,a step in the proceedings pending before the national tribunal, the
decision on costsis a matter for that body.

On those grounds,

THE COURT,

in answer to the question referred to it by the Vergabeüberwachungsausschuß desBundes
by order of 5 February 1996, hereby rules:

It does not follow from Article 41 of Council Directive 92/50/EEC of 18 June
1992relating to the coordination of procedures for the award of public service
contractsthat, where that directive has not been transposed by the end of the period
laiddown for that purpose, the appeal bodies of the Member States having
competencein relation to procedures for the award of public works contracts and
public supplycontracts may also hear appeals relating to procedures for the award of
publicservice contracts. However, in order to observe the requirement that domestic
lawmust be interpreted in conformity with Directive 92/50 and the requirement
thatthe rights of individuals must be protected effectively, the national court
mustdetermine whether the relevant provisions of its domestic law allow recognition
ofa right for individuals to bring an appeal in relation to awards of public
servicecontracts. In circumstances such as those arising in the present case, the
nationalcourt must determine in particular whether such a right of appeal may
beexercised before the same bodies as those established to hear appeals
concerningthe award of public supply contracts and public works contracts.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

19. září 2006 (*)

„Svoboda usazování – Směrnice 98/5/ES – Trvalý výkon povolání advokáta v jiném
členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace – Podmínky zápisu
u příslušného orgánu v hostitelském členském státě – Předběžná kontrola znalosti jazyků
hostitelského členského státu – Opravný prostředek k soudu podle vnitrostátních
předpisů“

Ve věci C-506/04,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,
podaná rozhodnutím Cour administrative (Lucembursko) ze dne 7. prosince 2004, došlým
Soudnímu dvoru dne 9. prosince 2004, v řízení

Graham J. Wilson

proti

Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans a A. Rosas, předsedové
senátů, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, K. Lenaerts (zpravodaj), E. Juhász, E. Levits,
A. Ó Caoimh a L. Bay Larsen, soudci,

generální advokátka: C. Stix-Hackl,

vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc-Sławiczek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 14. března 2006,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za G. J. Wilsona L. Lorangem, avocat, C. Vajdou, QC, a V. Sloane, barrister,

–        za ordre des avocats du barreau de Luxembourg C. Ossolem a C. Kaufholdem,
avocats,

–        za lucemburskou vládu S. Schreinerem, jako zmocněncem, ve spolupráci
s L. Dupongem, avocat,

–        za francouzskou vládu C. Bergeot-Nunes a G. de Berguesem, jako zmocněnci,

–        za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s A. Cingolem,
avvocato dello Stato,

–        za vládu Spojeného království R. Caudwell, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M.
Demetriou, barrister,

–        za Komisi Evropských společenství A. Bordesem a H. Støvlbækem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 11. května 2006,

86

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=64426&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2434896#Footnote*


vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu 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).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu, který vznikl v důsledku toho, že conseil
de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg (rada lucemburské advokátní komory)
(dále jen „conseil de l’ordre“) odmítla zapsat G. J. Wilsona, státního příslušníka Spojeného
království, do seznamu advokátů lucemburské advokátní komory.

 Právní rámec

 Směrnice 98/5

3        Podle čl. 2 prvního pododstavce směrnice 98/5:

„Každý advokát má právo trvale vykonávat činnosti uvedené v článku 5 v každém jiném
členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském státě.“

4        Článek 3 směrnice 98/5, nazvaný „Zápis u příslušného orgánu“, stanoví:

„1.      Advokát, který si přeje vykonávat činnost v jiném členském státě než v tom, ve
kterém získal odbornou kvalifikaci, je povinen se zapsat u příslušného orgánu v tomto
státě.

2.      Příslušný orgán v hostitelském členském státě advokáta zapíše po předložení
průkazu oprávnění potvrzujícího jeho zápis u příslušného orgánu v domovském členském
státě. Může požadovat, aby průkaz oprávnění příslušného orgánu domovského členského
státu nebyl při předložení starší než tři měsíce. O zápisu vyrozumí příslušný orgán
domovského členského státu.

[…]“

5        Článek 5 směrnice 98/5, nazvaný „Oblast činnosti“, uvádí:

„1.      S výhradou odstavců 2 a 3 advokát vykonávající činnost pod profesním označením
udělovaným v domovském státě vykonává stejnou profesní činnost jako advokát
vykonávající svou činnost pod odpovídajícím profesním označením udělovaným
v hostitelském členském státě a může, mimo jiné, poskytovat právní rady v oblasti práva
svého domovského členského státu, práva Společenství, mezinárodního práva a práva
hostitelského členského státu. V každém případě dodržuje procesní předpisy platné
u vnitrostátních soudů.

2.      Členské státy, které povolují, aby na jejich území určitá kategorie advokátů
připravovala listiny opravňující ke správě majetku zesnulých osob nebo k vytvoření nebo
převodu věcných práv k nemovitostem, které jsou v jiných členských státech vyhrazeny
jiným povoláním než povolání advokáta, mohou ve vztahu k takovým činnostem vyloučit
z výkonu povolání advokáty vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným
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v domovském státě, pokud bylo toto označení uděleno v jednom z členských států,
v nichž je tato činnost vyhrazena jiným povoláním.

3.      Pro účely výkonu činností týkajících se zastupování nebo obhajoby klienta
v soudním řízení a do té míry, do jaké právo hostitelského členského státu takovou
činnost vyhrazuje pro advokáty vykonávající činnost pod profesním označením
udělovaným v tomto státě, může hostitelský členský stát požadovat, aby advokáti
vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě pracovali
buď ve spojení s advokátem, který vykonává činnost u daného soudu a který by v případě
potřeby nesl odpovědnost vůči tomuto soudu, nebo s ,avoué‘ činným u tohoto soudu.

K zajištění řádného fungování soudního systému však mohou členské státy stanovit
zvláštní předpisy pro přístup k nejvyšším soudům, například připustit k nim pouze
specializované advokáty.“

6        Článek 9 směrnice 98/5, nazvaný „Odůvodnění a opravné prostředky“, stanoví:

„Rozhodnutí neprovést zápis uvedený v článku 3 nebo rozhodnutí o vyškrtnutí ze
seznamu a rozhodnutí, kterým se ukládá kárné opatření, musejí být odůvodněna.

Proti těmto rozhodnutím je přípustné podat opravný prostředek k soudu podle
vnitrostátních předpisů.“

7        Článek 10 směrnice 98/5, nazvaný „Shodné zacházení jako s advokátem
hostitelského členského státu“, obsahuje následující ustanovení:

„1.      Advokátu vykonávajícímu činnost pod profesním označením udělovaným v jeho
domovském státě, který fakticky a pravidelně vykonává činnost v hostitelském členském
státě nejméně po dobu tří let v oblasti práva tohoto státu včetně práva Společenství, se
s ohledem na přijetí do povolání advokáta v hostitelském členském státě udělí výjimka
z podmínek uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice [Rady] 89/48/EHS [ze dne
21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných
po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. 1989, L 19,
s. 16; Zvl. vyd. 05/01, s. 337)]. ,Faktickým a pravidelným výkonem činnosti‘ se rozumí
skutečný výkon činnosti bez jakéhokoliv přerušení s výjimkou přerušení vyplývajících
z běžných událostí každodenního života.

[…]

3.      Advokát vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným v domovském
státě, který fakticky a pravidelně vykonával odbornou činnost v hostitelském členském
státě nejméně po dobu tří let, ale po kratší dobu v oblasti práva tohoto členského státu,
může dosáhnout u příslušného orgánu tohoto státu přijetí do povolání advokáta
v hostitelském členském státě a práva vykonávat povolání advokáta pod profesním
označením odpovídajícím tomuto povolání v daném členském státě, aniž by musel splnit
podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/48 [...], za níže uvedených
podmínek tímto postupem:

a)      Příslušný orgán hostitelského členského státu vezme v úvahu faktickou
a pravidelnou profesní činnost vykonávanou během výše uvedeného období, znalosti
a praxi ve vztahu k právu hostitelského členského státu a návštěvu přednášek nebo
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seminářů o právu hostitelského členského státu, včetně pravidel pro výkon povolání [a
pravidel profesní etiky].

[…]“

 Vnitrostátní právo

8        Podle článku 5 zákona ze dne 10. srpna 1991 o povolání advokáta (Mémorial A 1991,
s. 1110, dále jen „zákon ze dne 10. srpna 1991“):

„K výkonu povolání advokáta je oprávněn jen ten, kdo byl zapsán do seznamu advokátní
komory se sídlem v Lucemburském velkovévodství.“

9        Článek 6 zákona ze dne 10. srpna 1991 stanoví následující:

„(1)      Pro zápis do seznamu je třeba:

a)      předložit nezbytnou záruku bezúhonnosti;

b)      prokázat splnění podmínek pro přijetí na stáž.

Conseil de l'ordre může výjimečně osobám, které vykonaly svou profesní stáž ve svém
domovském státě a mohou osvědčit profesní praxi nejméně po dobu pěti let, udělit
výjimku z některých podmínek pro přijetí na stáž;

c)      mít lucemburskou státní příslušnost nebo být státním příslušníkem některého
členského státu Evropských společenství. Conseil de l'ordre po přijetí stanoviska ministra
spravedlnosti může na základě důkazu o vzájemnosti ze strany státu, který není členským
státem Evropského společenství, jehož státní příslušnost má uchazeč, udělit výjimku
z této podmínky. Stejně tak tomu je v případě uchazečů, kteří mají postavení politického
uprchlíka a kteří mají v Lucemburském velkovévodství právo na azyl.

(2)      Před zápisem do seznamu advokátů skládají uchazeči-advokáti na návrh předsedy
advokátní komory nebo jeho zmocněnce před Cour de cassation (kasační soud) slib
následujícího znění: ,Slibuji věrnost velkovévodovi, slibuji, že budu dodržovat ústavu
a zákony státu; že vůči soudům budu dodržovat vážnost; že nebudu radit ani obhajovat
žádnou věc, o níž bych si myslel, že podle mého vědomí a svědomí není spravedlivá‘.“

10      Tyto podmínky zápisu byly změněny článkem 14 zákona ze dne 13. listopadu 2002
o provedení 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 do lucemburského práva, kterým se provádí: 1. změna
pozměněného zákona ze dne 10. srpna 1991 o povolání advokáta; 2. změna zákona ze dne
31. května 1999 upravujícího usídlování společností (Mémorial A 2002, s. 3202, dále jen
„zákon ze dne 13. listopadu 2002“).

11      Uvedený článek 14 zejména doplnil do čl. 6 odst. 1 zákona ze dne 10. srpna 1991 bod
d), který ukládá následující podmínku zápisu:

„ovládat jazyk právních předpisů a jazyky používané správními a soudními orgány ve
smyslu zákona ze dne 24. února 1984 o jazykovém režimu.“
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12      Jazyk právních předpisů je upraven článkem 2 zákona ze dne 24. února 1984
o jazykovém režimu (Mémorial A 1984, s. 196) následovně:

„Legislativní akty a jejich prováděcí nařízení jsou vyhotovovány ve francouzštině. Pokud
jsou legislativní a prováděcí akty doplněny překladem, je závazné pouze francouzské
znění.

V případě, že nařízení, která nejsou uvedena v předcházejícím pododstavci, jsou vydána
orgánem státu, obcí nebo veřejných institucí v jiném jazyce než ve francouzském, je
závazné pouze znění v jazyce použitém tímto orgánem.

Tento článek nemění ustanovení použitelná v oblasti mezinárodních úmluv.“

13      Jazyky používané správními a soudními orgány jsou upraveny článkem 3 zákona ze
dne 24. února 1984 o jazykovém režimu následovně:

„Ve správním řízení a v soudnictví, včetně soudnictví správního, se může používat
francouzský, německý nebo lucemburský jazyk, aniž by byla dotčena zvláštní ustanovení
týkající se určitých oblastí.“

14      V souladu s čl. 3 odst. 1 zákona ze dne 13. listopadu 2002 advokát, který získal svou
kvalifikaci v jiném členském státě než v Lucemburském velkovévodství (dále jen
„evropský advokát“) musí být zapsán do seznamu jedné z advokátních komor tohoto
posledně uvedeného členského státu, aby v něm mohl vykonávat činnost pod profesním
označením udělovaným v domovském státě.

15      Podle čl. 3 odst. 2 téhož zákona:

„Conseil de l’Ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg (Rada advokátní komory
Lucemburského velkovévodství), které byla předložena žádost evropského advokáta, aby
mohl vykonávat činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě,
zapíše evropského advokáta do seznamu advokátů této advokátní komory po ústním
pohovoru umožňujícím Conseil de l’Ordre ověřit, že evropský advokát ovládá alespoň
jazyky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) zákona ze dne 10. srpna 1991 a po předložení
dokumentů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) první větě a písm. d) zákona ze dne
10. srpna 1991, jakož i průkazu oprávnění potvrzujícího zápis dotyčného evropského
advokáta u příslušného orgánu v domovském členském státě. [...]

[...].“

16      Podle čl. 3 odst. 3 zákona ze dne 13. listopadu 2002 musejí být rozhodnutí
neprovést zápis uvedený v odstavci 2 tohoto článku odůvodněna a oznámena dotyčnému
advokátovi, a je proti nim přípustné podat „opravné prostředky stanovené v čl. 26 odst. 7
a následujících zákona ze dne 10. srpna 1991 podle podmínek a způsobů v něm
uvedených“.

17      Článek 26 odst. 7 zákona ze dne 10. srpna 1991 stanoví, zejména v případě
neprovedení zápisu do seznamu advokátní komory, že dotyčná osoba může předložit věc
Conseil disciplinaire et administratif (kárná a správní rada).

18      Složení tohoto orgánu je upraveno v článku 24 tohoto zákona následovně:
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„(1)      Tímto zákonem se zřizuje Conseil disciplinaire et administratif složená z pěti
advokátů zapsaných do seznamu advokátů I, z nichž čtyři jsou zvoleni poměrnou většinou
sněmu advokátní komory v Lucemburku a jeden sněmem advokátní komory v Diekirchu.
Sněm advokátní komory v Lucemburku zvolí čtyři náhradníky a sněm advokátní komory
v Diekirchu jednoho náhradníka. Jakýkoli činný člen je v případě, že nemůže vykonávat
svou funkci, nahrazen podle služebního stáří náhradníkem advokátní komory, do níž patří,
a v případě překážky na straně náhradníků z jeho advokátní komory, náhradníkem
z druhé advokátní komory.

(2)      Funkční období členů trvá dva roky, a to od 15. září, které následuje po jejich
zvolení. V případě, že je uvolněno místo činného člena nebo náhradníka, je jeho
náhradník kooptován Conseil disciplinaire et administratif. Funkce kooptovaných činných
členů a náhradníků zanikají k datu, kdy by zanikly funkce zvoleného člena, kterého
nahrazují. Členové Conseil disciplinaire et administratif jsou znovu zvolitelní.

(3)      Conseil disciplinaire et administratif zvolí jednoho předsedu a jednoho zástupce
předsedy. V případě překážky na straně předsedy a zástupce předsedy předsedá Conseil
služebně nejstarší člen. Služebně nejmladší člen Conseil je zapisovatelem.

(4)      Pro členství v Conseil disciplinaire et administratif je nezbytné mít lucemburskou
státní příslušnost, být zapsán do seznamu advokátů I alespoň pět let a nebýt členem
Conseil de l’ordre.

(5)      Jestliže Conseil disciplinaire et administratif nemůže být sestavena podle
předcházejících ustanovení, jsou její členové určeni Conseil de l’ordre, do níž patří
členové, kteří mají být nahrazeni.“

19      Článek 28 odst. 1 zákona ze dne 10. srpna 1991 stanoví možnost podat proti
rozhodnutím Conseil disciplinaire et administratif odvolání.

20      Ve svém znění předcházejícím zákonu ze dne 13. listopadu 2002 odstavec 2 tohoto
článku stanovil následující:

„Za tímto účelem se zřizuje Conseil disciplinaire et administratif d'appel (odvolací kárná
a správní rada) složená ze dvou soudců Cour d'appel (odvolací soud) a jednoho
přísedícího advokáta zapsaného do seznamu advokátů I.

Členové soudci a jejich náhradníci, jakož i tajemník přidělený Conseil jsou na návrh Cour
supérieure de justice (nejvyšší soud) jmenováni velkovévodskou vyhláškou na dobu dvou
let. Jejich odměna je stanovena velkovévodským nařízením.

Přísedící advokát a jeho náhradník jsou jmenováni velkovévodskou vyhláškou na dobu
dvou let. Jsou vybíráni ze seznamu tří advokátů zapsaných do seznamu advokátů
I alespoň pět let předloženého každou Conseil de l’ordre pro každou funkci.

Funkce přísedícího je neslučitelná s funkcí člena Conseil de l’ordre nebo s funkcí člena
Conseil disciplinaire et administratif.

Conseil disciplinaire et administratif d’appel zasedá v prostorách Cour supérieure de
justice, kde je rovněž zajišťována služba kanceláře jeho tajemníka.“
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21      Článek 28 odst. 2 zákona ze dne 10. srpna 1991 ve znění článku 14 zákona ze dne
13. listopadu 2002 nyní stanoví:

„Za tímto účelem se zřizuje Conseil disciplinaire et administratif d'appel složená ze dvou
soudců Cour d'appel a tří přísedících advokátů zapsaných do seznamu advokátů I.

[…]

Přísedící advokáti a jejich náhradníci jsou jmenováni velkovévodskou vyhláškou na dobu
dvou let. Jsou vybíráni ze seznamu pěti advokátů zapsaných do seznamu advokátů
I alespoň pět let předloženého každou Conseil de l’ordre pro každou funkci.

[…]

Conseil disciplinaire et administratif d’appel předsedá služebně nejstarší soudce.“

22      Podle čl. 8 odst. 3 zákona ze dne 10. srpna 1991 ve znění článku 14, V zákona ze
dne 13. listopadu 2002 obsahuje přehled advokátů každé advokátní komory čtyři
seznamy, a to:

„1.      seznam advokátů I, kteří splňují podmínky článků 5 a 6 a kteří úspěšně vykonali
zkoušku na konci stáže stanovenou zákonem;

2.      seznam advokátů II, kteří splňují podmínky článků 5 a 6;

3.      seznam advokátů s čestným členstvím III;

4.       seznam advokátů IV vykonávajících činnost pod profesním označením udělovaným
v domovském státě.“

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

23      Graham J. Wilson, státní příslušník Spojeného království, je barrister (advokát). Od
roku 1975 je členem advokátní komory Anglie a Walesu. V Lucembursku vykonává
povolání advokáta od roku 1994.

24      Dne 29. dubna 2003 byl G. J. Wilson předvolán conseil de l’ordre k ústnímu
pohovoru stanovenému v čl. 3 odst. 2 zákona ze dne 13. listopadu 2002.

25      Dne 7. května 2003 se G. J. Wilson k tomuto pohovoru dostavil v doprovodu
lucemburského advokáta, ale conseil de l’ordre odmítla, aby se tento advokát uvedeného
pohovoru účastnil.

26      Doporučeným dopisem ze dne 14. května 2003 conseil de l’ordre oznámila
G. J. Wilsonovi své rozhodnutí neprovést zápis do přehledu advokátů do seznamu
advokátů IV vykonávajících činnost pod profesním označením udělovaným v domovském
státě. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno následovně:

„Poté, co Vás conseil de l’ordre informovala o tom, že nepřipustí účast advokáta, která
není stanovena zákonem, jste odmítl účastnit se ústního pohovoru bez účasti advokáta
pana [...]. Conseil de l’ordre tedy nemohla ověřit, zda ovládáte jazyky v souladu s čl. 6
odst. 1 písm. d) zákona ze dne 10. srpna 1991 [...]“
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27      V tomto dopise conseil de l’ordre G. J. Wilsona informovala o tom, že „[v] souladu
s čl. 26 odst. 7 zákona ze dne 10. srpna 1991 může být toto rozhodnutí předmětem
opravného prostředku, který musí být podán návrhem u Conseil disciplinaire et
administratif (poštovní přihrádka 575, L-1025 Lucemburk) ve lhůtě čtyřiceti dnů od
odeslání tohoto rozhodnutí“.

28      Návrhem ze dne 28. července 2003 podal G. J. Wilson u tribunal administratif de
Luxembourg (lucemburský správní soud) proti tomuto odmítavému rozhodnutí žalobu na
neplatnost.

29      Rozsudkem ze dne 13. května 2004 se tento soud prohlásil za nepříslušný
k projednání uvedené žaloby.

30      Návrhem došlým kanceláři Cour administrative (správní soud) dne 22. června 2004
G. J. Wilson proti tomuto rozsudku podal odvolání.

31      Předkládající soud uvádí, že otázka slučitelnosti řízení o opravném prostředku
zavedeného lucemburskými právními předpisy s článkem 9 směrnice 98/5 je přímo
spojena s otázkou příslušnosti správních soudů k projednávání sporu v původním řízení.
Ve věci samé si klade otázku ohledně slučitelnosti lucemburských ustanovení zavádějících
kontrolu jazykových znalostí evropských advokátů, kteří chtějí vykonávat činnost
v Lucembursku, s právem Společenství.

32      Za těchto podmínek se Cour administrative rozhodl přerušit řízení a položit
Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Musí být článek 9 směrnice 98/5 [...] vykládán tak, že vylučuje takové řízení
o opravném prostředku, které je upraveno zákonem ze dne 10. srpna 1991 ve znění
zákona ze dne 13. listopadu 2002?

2)       Konkrétněji, představují takové orgány rozhodující o opravných prostředcích, jako
je conseil disciplinaire et administratif a conseil disciplinaire et administratif d’appel,
,vnitrostátní opravné prostředky k soudu‘ ve smyslu článku 9 směrnice 98/5 a musí být
[tento článek] vykládán tak, že vylučuje opravný prostředek, který ukládá předložení věci
jednomu nebo více orgánům této povahy před tím, než je možné předložit právní otázku
,soudu‘ ve smyslu [uvedeného článku]?

3)      Jsou příslušné orgány členského státu oprávněny podmínit právo advokáta [jiného]
členského státu trvale vykonávat povolání advokáta pod profesním označením
udělovaným v domovském státě v oblastech činností specifikovaných v článku 5 směrnice
[98/5] požadavkem znalosti jazyků [tohoto prvně uvedeného] členského státu?

4)      Mohou příslušné orgány konkrétně stanovit podmínku, že toto právo na výkon
povolání je podmíněno tím, že advokát absolvuje jazykovou ústní zkoušku ve všech třech
hlavních jazycích hostitelského členského státu (nebo několika z nich), aby příslušné
orgány mohly ověřit, zda advokát ovládá tyto tři jazyky, a pokud tak tomu je, jaké jsou
procesní záruky, pokud existují, které jsou vyžadovány?“

 K první a druhé otázce
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 K příslušnosti Soudního dvora, aby odpověděl na tyto otázky, a k přípustnosti těchto
otázek

33      Lucemburská advokátní komora podporovaná lucemburskou vládou uplatňuje, že
první dvě otázky nespadají do pravomoci Soudního dvora. Předkládající soud totiž těmito
otázkami požaduje výklad článku 9 směrnice 98/5 ve světle vnitrostátních ustanovení.
Soudní dvůr přitom není příslušný pro kontrolu slučitelnosti vnitrostátních ustanovení
s právem Společenství ani pro výklad takových ustanovení.

34      Soudnímu dvoru zajisté nepřísluší, aby se v rámci řízení zahájeného na základě
článku 234 ES vyjadřoval ke slučitelnosti norem vnitrostátního práva s ustanoveními
práva Společenství (viz zejména rozsudek ze dne 7. července 1994, Lamaire, C-130/93,
Recueil, s. I-3215, bod 10). Krom toho v rámci systému soudní spolupráce stanoveného
uvedeným článkem přísluší výklad vnitrostátních ustanovení vnitrostátním soudům,
a nikoli Soudnímu dvoru (viz zejména rozsudek ze dne 12. října 1993, Vanacker a Lesage,
C-37/92, Recueil, s. I-4947, bod 7).

35      Soudní dvůr je naproti tomu příslušný k tomu, aby vnitrostátnímu soudu poskytl
veškeré poznatky k výkladu práva Společenství, které mu umožní posoudit slučitelnost
norem vnitrostátního práva s právní úpravou Společenství (viz zejména výše uvedený
rozsudek Lamaire, bod 10).

36      V projednávaném případě první dvě otázky obsahují žádost o výklad článku 9
směrnice 98/5, který má umožnit předkládajícímu soudu posoudit slučitelnost řízení
o opravném prostředku zavedeného lucemburskými právními předpisy s tímto článkem.
Spadají tedy do pravomoci Soudního dvora.

37      Lucemburská advokátní komora mimoto tvrdí, že předkládací rozhodnutí
neobsahuje údaje o povaze, složení a způsobu fungování orgánů rozhodujících
o opravných prostředcích dotčených v původním řízení, což může Soudnímu dvoru
zabránit v tom, aby předkládajícímu soudu poskytl užitečnou odpověď, pokud jde o první
dvě otázky.

38      V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou
vyžaduje nezbytnost dospět k výkladu práva Společenství, jenž by byl užitečný pro
vnitrostátní soud, aby vnitrostátní soud vymezil skutkový a právní rámec, k němuž se
vážou otázky, které pokládá, nebo aby přinejmenším vysvětlil skutkové předpoklady, na
nichž jsou tyto otázky založeny (viz zejména rozsudky ze dne 21. září 1999, Albany,
C-67/96, Recueil, s. I-5751, bod 39, a ze dne 11. dubna 2000, Deliège, C-51/96 a
C-191/97, Recueil, s. I-2549, bod 30).

39      Informace poskytnuté v předkládacích rozhodnutích nemají pouze umožnit
Soudnímu dvoru, aby podal užitečné odpovědi, ale mají rovněž poskytnout vládám
členských států, jakož i ostatním zúčastněným možnost předložit vyjádření v souladu
s článkem 23 statutu Soudního dvora. Je na Soudním dvoru, aby zajistil, že tato možnost
bude zachována, s ohledem na to, že na základě tohoto ustanovení jsou zúčastněným
oznamována pouze předkládací rozhodnutí (viz zejména výše uvedený rozsudek Albany,
bod 40, a rozsudek ze dne 12. dubna 2005, Keller, C-145/03, Sb. rozh. s. I-2529, bod 30).
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40      V projednávaném případě jednak z vyjádření předložených účastníky původního
řízení, vládami členských států a Komisí Evropských společenství vyplývá, že tyto
subjekty mohly k oběma prvním otázkám užitečně zaujmout stanovisko.

41      Kromě toho Soudní dvůr na základě informací, které jsou uvedeny v předkládacím
rozhodnutí a ve vyjádřeních, která mu byla předložena, pokládá věc za dostatečně
objasněnou k tomu, aby mohl užitečně odpovědět na položené otázky.

42      Z výše uvedeného vyplývá, že je namístě, aby Soudní dvůr odpověděl na první dvě
otázky.

 K věci samé

43      Podstatou prvních dvou otázek předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat
společně, je požadavek, aby Soudní dvůr vyložil pojem „opravný prostředek k soudu“
podle vnitrostátních předpisů ve smyslu článku 9 směrnice 98/5 s ohledem na takové
řízení o opravném prostředku, které je stanoveno lucemburskou právní úpravou.

44      V tomto ohledu je třeba připomenout, že článek 9 směrnice 98/5 stanoví, že proti
rozhodnutím příslušného orgánu hostitelského členského státu neprovést zápis advokáta,
který v tomto státě chce vykonávat svou činnost pod profesním označením udělovaným
v domovském státě, musí být přípustné podat opravný prostředek k soudu podle
vnitrostátních předpisů.

45      Z tohoto ustanovení vyplývá, že členské státy jsou povinny přijmout opatření, která
jsou dostatečně účinná pro dosažení cíle směrnice 98/5, a zajistit, aby se dotčené osoby
mohly účinně dovolávat takto přiznaných práv před vnitrostátními soudy (viz per
analogiam rozsudek ze dne 15. května 1986, Johnston, 222/84, Recueil, s. 1651, bod 17).

46      Jak zdůraznily francouzská vláda a Komise, soudní přezkum stanovený uvedeným
ustanovením je vyjádřením obecné zásady práva Společenství, která vyplývá z ústavních
tradic společných členským státům a která byla rovněž zakotvena v článcích 6 a 13
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz zejména výše uvedený
rozsudek Johnston, bod 18; rozsudky ze dne 15. října 1987, Heylens a další, 222/86,
Recueil, s. 4097, bod 14; ze dne 27. listopadu 2001, Komise v. Rakousko, C-424/99,
Recueil, s. I-9285, bod 45, a ze dne 25. července 2002, MRAX, C-459/99, Recueil,
s. I-6591, bod 101).

47      Za účelem zaručení účinné soudní ochrany práv stanovených směrnicí 98/5 musí
orgán povolaný k projednávání opravných prostředků proti rozhodnutím neprovést zápis
stanovený v článku 3 této směrnice odpovídat pojmu „soud“ ve smyslu vymezeném
právem Společenství.

48      Uvedený pojem byl v judikatuře Soudního dvora týkající se pojmu „vnitrostátní
soud“ ve smyslu článku 234 ES vymezen uvedením určitých kritérií, která musí dotyčný
orgán splnit, jako jsou zřízení na základě zákona, trvalost, závaznost předložení věci
orgánu, kontradiktorní povaha řízení a použití právních předpisů (viz v tomto smyslu
zejména rozsudky ze dne 30. června 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Recueil, s. 377, 395,
a ze dne 17. září 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Recueil, s. I-4961, bod 23), jakož
i nezávislost a nestrannost (viz v tomto smyslu zejména rozsudky ze dne 11. června 1987,
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Pretore di Salò v. X, 14/86, Recueil, s. I-2545, bod 7; ze dne 21. dubna 1988, Pardini,
338/85, Recueil, s. 2041, bod 9, a ze dne 29. listopadu 2001, De Coster, C-17/00, Recueil,
s. I-9445, bod 17).

49      Pojem „nezávislost“, který je vlastní poslání rozhodovat jako soudní orgán,
především znamená, že dotyčný orgán je třetí osobou ve vztahu k orgánu, který přijal
rozhodnutí, proti němuž byl podán opravný prostředek (viz v tomto smyslu zejména
rozsudky ze dne 30. března 1993, Corbiau, C-24/92, Recueil, s. I-1277, bod 15, a ze dne
30. května 2002, Schmid, C-516/99, Recueil, s. I-4573, bod 36).

50      Pojem „nezávislost“ mimoto zahrnuje dva aspekty.

51      První, vnější aspekt předpokládá, že je orgán chráněn před vnějšími zásahy nebo
tlaky, které by mohly ohrozit nezávislost rozhodování jeho členů, pokud jde o spory, které
jim jsou předloženy (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 4. února 1999, Köllensperger
a Atzwanger, C-103/97, Recueil, s. I-551, bod 21, a ze dne 6. července 2000,
Abrahamsson a Anderson, C-407/98, Recueil, s. I-5539, bod 36; viz rovněž ve stejném
smyslu ESLP, rozsudek Campbell a Fell v. Spojené království ze dne 28. června 1984, část
A č. 80, § 78). Tato nezbytná svoboda ve vztahu k takovým vnějším skutečnostem
vyžaduje určité záruky vlastní ochraně těch osob, jejichž úkolem je rozhodovat, jako je
neodvolatelnost (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 22. října 1998, Jokela a Pitkäranta,
C-9/97 a C-118/97, Recueil, s. I-6267, bod 20).

52      Druhý, vnitřní aspekt souvisí s pojmem „nestrannost“ a týká se rovného odstupu ve
vztahu ke stranám sporu a jejich příslušným zájmům s ohledem na předmět sporu. Tento
aspekt vyžaduje dodržování objektivity (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek
Abrahamsson a Anderson, bod 32) a neexistenci jakéhokoli zájmu na vyřešení sporu mimo
striktního použití právního předpisu.

53      Tyto záruky nezávislosti a nestrannosti vyžadují existenci pravidel, zejména pokud
jde o složení orgánu, jmenování, funkční období, jakož i důvody pro zdržení se hlasování,
vyloučení pro podjatost a odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit jakékoli legitimní
pochybnosti procesních subjektů, pokud jde o neovlivnitelnost uvedeného orgánu ve
vztahu k vnějším skutečnostem a jeho neutralitu ve vztahu k zájmům vzájemně se
střetávajícím ve věci (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Dorsch Consult, bod 36;
Köllensperger a Atzwanger, body 20 až 23, jakož i De Coster, body 18 až 21; viz rovněž
v tomto smyslu ESLP, rozsudek De Cubber v. Belgie ze dne 26. října 1984, část A č. 86,
§ 24).

54      V projednávaném případě se složení Conseil disciplinaire et administratif, jak je
stanoveno článkem 24 zákona ze dne 10. srpna 1991, vyznačuje výlučnou přítomností
advokátů lucemburské státní příslušnosti zapsaných do seznamu advokátů I – tedy
seznamu advokátů vykonávajících činnost pod lucemburským profesním označením, kteří
úspěšně vykonali zkoušku na konci stáže – a zvolených příslušnými sněmy advokátní
komory v Lucemburku a advokátní komory v Diekirchu.

55      Pokud jde o Conseil disciplinaire et administratif d'appel, změna čl. 28 odst. 2
zákona ze dne 10. srpna 1991 provedená článkem 14 zákona ze dne 13. listopadu 2002
přiznává v porovnání s profesionálními soudci převládající váhu přísedícím členům, kteří
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musejí být zapsáni na tomtéž seznamu a jsou navrženi conseil de l'ordre každé
z advokátních komor uvedených v předcházejícím bodě tohoto rozsudku.

56      Jak poukázala generální advokátka v bodě 47 svého stanoviska, rozhodnutí conseil
de l'ordre, jejímiž členy jsou podle článku 16 zákona ze dne 10. srpna 1991 advokáti
zapsaní do seznamu advokátů I, neprovést zápis evropského advokáta tak podléhají
v prvním stupni přezkumu orgánu složeného výlučně z advokátů zapsaných do téhož
seznamu a v odvolacím stupni orgánu, který je většinově složen z takových advokátů.

57      Evropský advokát, jehož zápis do seznamu advokátů IV byl conseil de l'ordre
odmítnut, má za těchto podmínek legitimní důvody obávat se, že v konkrétním případě
všichni nebo většina členů těchto orgánů sdílí zájem opačný jeho zájmu, a to zájem
potvrdit rozhodnutí vylučující z trhu konkurenta, který získal svou profesní kvalifikaci
v jiném členském státě, a obávat se porušení rovného odstupu ve vztahu k dotčeným
zájmům (viz v tomto smyslu ESLP, rozsudek Langborger v. Švédsko ze dne
22. června 1989, část A č. 155, § 35).

58      Nejeví se tedy, že by pravidla o složení takových orgánů, jako jsou orgány dotčené
v původním řízení, mohla poskytnout dostatečnou záruku nestrannosti.

59      Na rozdíl od toho, co uplatnila lucemburská advokátní komora, nemohou být obavy
související s těmito pravidly o složení zmírněny možností kasačního opravného prostředku
stanoveného čl. 29 odst. 1 zákona ze dne 10. srpna 1991 proti rozsudkům Conseil
disciplinaire et administratif d'appel.

60      Pokud totiž článek 9 směrnice 98/5 nevylučuje předchozí uplatnění opravného
prostředku u orgánu, který nemá soudní povahu, nestanoví ani, že by se dotyčný mohl
obrátit na soud až po případném vyčerpání opravných prostředků jiné povahy. V každém
případě za předpokladu, že je vnitrostátními právními předpisy stanoven opravný
prostředek k orgánu, který není soudem, vyžaduje uvedený článek 9 účinný přístup
v přiměřené lhůtě k soudu ve smyslu práva Společenství, který je příslušný k rozhodování
jak po skutkové, tak i právní stránce (viz per analogiam rozsudek ze dne 15. října 2002,
Limburgse Vinyl Maatschappij a další v. Komise, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P,
C-247/99 P, C-250/99 P až C-252/99 P a C-254/99 P, Recueil, s. I-8375, body 180 až
205 a 223 až 234).

61      Přitom nezávisle na otázce, zda je předchozí projednání dvěma orgány, které nejsou
soudy, slučitelné s požadavkem na přiměřenou lhůtu, je příslušnost Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg (kasační soud Lucemburského velkovévodství) omezena na
právní otázky, takže nedisponuje plným rozsahem soudní pravomoci (viz v tomto
smyslu ESLP, rozsudek Incal v. Turecko ze dne 9. června 1998, Sbírka rozsudků
a rozhodnutí 1998-IV, s. 1547, § 72).

62      S ohledem na předcházející je třeba na první dvě otázky odpovědět tak, že článek 9
směrnice 98/5 musí být vykládán v tom smyslu, že brání řízení o opravném prostředku,
v jehož rámci musí být rozhodnutí neprovést zápis uvedený v článku 3 uvedené směrnice
v prvním stupni zpochybněno u orgánu složeného výlučně z advokátů vykonávajících
činnost pod profesním označením udělovaným v hostitelském členském státě,
a v odvolacím řízení u orgánu složeného většinově z takových advokátů, přičemž kasační
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opravný prostředek u nejvyššího soudu tohoto členského státu umožňuje soudní přezkum
pouze po právní, a nikoli skutkové stránce.

 Ke třetí a čtvrté otázce

63      Svou třetí a čtvrtou otázkou, které je třeba zkoumat společně, se předkládající soud
táže, zda, a případně za jakých podmínek právo, Společenství umožňuje hostitelskému
členskému státu podmínit právo advokáta na trvalý výkon jeho činnosti v uvedeném
členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském členském státě
kontrolou znalosti jazyků tohoto členského státu.

64      V tomto ohledu, jak vyplývá z šestého bodu odůvodnění směrnice 98/5,
zákonodárce Společenství touto směrnicí zamýšlel zejména odstranit rozdíly mezi
vnitrostátními pravidly týkajícími se podmínek zápisu u příslušných orgánů, které byly
původem nerovností a překážek volného pohybu (viz rovněž v tomto smyslu rozsudek ze
dne 7. listopadu 2000, Lucembursko v. Parlament a Rada, C-168/98, Recueil, s. I-9131,
bod 64).

65      V tomto kontextu článek 3 směrnice 98/5 stanoví, že advokát, který chce
vykonávat činnost v jiném členském státě než v tom, ve kterém získal odbornou
kvalifikaci, je povinen se zapsat u příslušného orgánu v tomto státě, který tento zápis
musí provést „po předložení průkazu oprávnění potvrzujícího jeho zápis u příslušného
orgánu v domovském členském státě.“

66      S ohledem na cíl směrnice 98/5, připomenutý v bodě 64 tohoto rozsudku je
namístě mít za to, podobně jako vláda Spojeného království a Komise, že zákonodárce
Společenství provedl v článku 3 této směrnice úplnou harmonizaci předběžných podmínek
vyžadovaných pro užití práva přiznaného touto směrnicí.

67      Předložení průkazu oprávnění potvrzujícího zápis u příslušného orgánu
v domovském členském státě příslušnému orgánu v hostitelském členském státě se tak
jeví jako jediná podmínka, kterou má být podmíněn zápis dotyčného v hostitelském
členském státě, který mu umožní výkon činnosti v tomto posledně uvedeném členském
státě pod jeho profesním označením udělovaným v domovském členském státě.

68      Tato analýza je potvrzena důvodovou zprávou k návrhu směrnice Evropského
parlamentu a Rady, jejímž cílem je usnadnit trvalý výkon povolání advokáta v jiném
členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace [KOM(94) 572 konečné],
v níž je v komentáři k článku 3 upřesněno, že „na [z]ápis [u příslušného orgánu
v hostitelském členském státě] existuje nárok, předloží-li žadatel průkaz oprávnění
potvrzující jeho zápis u příslušného orgánu v domovském členském státě“.

69      Jak Soudní dvůr již poukázal, zákonodárce Společenství za účelem usnadnění
výkonu základní svobody usazování určité kategorie migrujících advokátů upustil od volby
systému kontroly znalostí dotyčných osob a priori (viz výše uvedený rozsudek
Lucembursko v. Parlament a Rada, bod 43).

70      Směrnice 98/5 tedy nepřipouští, aby zápis evropského advokáta u příslušného
orgánu v hostitelském členském státě mohl být podmíněn pohovorem, který by měl
umožnit uvedenému orgánu posoudit znalost jazyků tohoto členského státu dotyčným.
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71      Jak zdůraznili G. J. Wilson, vláda Spojeného království a Komise, upuštění od
systému předběžné kontroly zejména jazykových znalostí evropského advokáta je
nicméně ve směrnici 98/5 doplněno řadou pravidel, jejichž cílem je zajistit ochranu
procesních subjektů a řádný výkon spravedlnosti na přijatelné úrovni ve Společenství (viz
výše uvedený rozsudek Lucembursko v. Parlament a Rada, body 32 a 33).

72      Cílem povinnosti uložené evropským advokátům článkem 4 směrnice 98/5
vykonávat v hostitelském členském státě činnost pod profesním označením udělovaným
v domovském členském státě je tak podle devátého bodu odůvodnění této směrnice
umožnit, aby bylo provedeno odlišení mezi těmito advokáty a advokáty, kteří byli zařazeni
do profesního stavu v uvedeném členském státě, tak, aby byl procesní subjekt informován
o tom, že profesionál, kterému svěřuje obhajobu svých zájmů, nezískal svou kvalifikaci
v tomto členském státě (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Lucembursko
v. Parlament a Rada, bod 34) a nezbytně nemá zejména odpovídající jazykové znalosti
pro vyřizování jeho spisu.

73      Pokud jde o činnosti týkající se zastupování a obhajoby klienta v soudním řízení,
mohou členské státy uložit evropským advokátům vykonávajícím činnost pod jejich
profesním označením udělovaným v domovském členském státě v souladu s čl. 5 odst. 3
směrnice 98/5, aby pracovali buď ve spojení s advokátem, který vykonává činnost
u daného soudu a který by v případě potřeby nesl odpovědnost vůči tomuto soudu, nebo
s avoué činným u tohoto soudu. Tato možnost umožňuje čelit tomu, že evropský advokát
případně dostatečně neovládá jazyky používané soudními orgány hostitelského členského
státu.

74      Na základě článků 6 a 7 směrnice 98/5 musí evropský advokát dodržovat nejen
pravidla pro výkon povolání a pravidla profesní etiky domovského členského státu, ale
rovněž pravidla pro výkon povolání a pravidla profesní etiky hostitelského členského státu,
protože jinak by mu mohly být uloženy kárné sankce a mohla by být uplatněna jeho
profesní odpovědnost (viz výše uvedený rozsudek Lucembursko v. Parlament a Komise,
body 36 až 41). Mezi pravidly profesní etiky vztahujícími se na advokáty je uváděna
nejčastěji, podobně jak je uvedeno v kodexu profesní etiky přijatém Radou advokátních
komor Evropské unie (CCBE), kárně sankcionovaná povinnost nevyřizovat věci, o nichž
dotčení profesionálové vědí nebo by měli vědět, že jdou nad rámec jejich znalostí
a dovedností, například z důvodu chybějících jazykových znalostí (viz v tomto smyslu
výše uvedený rozsudek Lucembursko v. Parlament a Rada, bod 42). Dialog s klienty,
správními orgány a stavovskými organizacemi hostitelského členského státu stejně jako
dodržování pravidel profesní etiky stanovených orgány uvedeného členského státu totiž
může od evropského advokáta vyžadovat příslušné jazykové znalosti nebo využití pomoci
v případě nedostatečných znalostí.

75      Stejně jak to učinila Komise, je ještě třeba zdůraznit, že jedním z cílů směrnice 98/5
je podle jejího pátého bodu odůvodnění uspokojovat „tím, že advokátům umožňuje trvale
vykonávat jejich povolání pod profesním označením udělovaným v domovském státě, [...]
potřeby uživatelů právních služeb, kteří vzhledem k rostoucímu objemu obchodu
vyplývajícímu zejména z vnitřního trhu, vyhledávají poradenské služby při přeshraničním
obchodním styku, ve kterém se často překrývá mezinárodní právo, právo Společenství
a vnitrostátní právní předpisy“. Takové mezinárodní případy, jakož i věci, na něž se
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vztahuje právo jiného členského státu než hostitelského členského státu, nemusejí
vyžadovat tak vysoký stupeň znalosti jazyků tohoto posledně uvedeného členského státu
jako stupeň znalosti vyžadovaný pro vyřizování případů, ve kterých se použije právo
tohoto členského státu.

76      Konečně je třeba poukázat na to, že shodné zacházení s evropským advokátem
jako s advokátem hostitelského členského státu, o jehož usnadnění směrnice 98/5 podle
svého čtrnáctého bodu odůvodnění usiluje, na základě článku 10 této směrnice vyžaduje,
aby dotčený fakticky a pravidelně vykonával činnost nejméně po dobu tří let v oblasti
práva tohoto členského státu nebo v případě kratší doby jakékoli jiné znalosti, vzdělání
nebo praxi ve vztahu k uvedenému právu. Takové opatření umožní evropskému
advokátovi, který se chce zařadit do profesního stavu v hostitelském členském státě, aby
si osvojil jazyk nebo jazyky uvedeného členského státu.

77      S ohledem na předcházející je namístě na třetí a čtvrtou otázku odpovědět tak, že
článek 3 směrnice 98/5 musí být vykládán v tom smyslu, že zápis advokáta u příslušného
orgánu v jiném členském státě než v tom, ve kterém získal svou kvalifikaci, aby v něm
vykonával činnost pod svým profesním označením udělovaným v domovském členském
státě, nemůže být podmíněn předběžnou kontrolou znalosti jazyků hostitelského
členského státu.

 K nákladům řízení

78      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Článek 9 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, musí být vykládán v tom smyslu, že brání
řízení o opravném prostředku, v jehož rámci musí být rozhodnutí neprovést zápis
uvedený v článku 3 uvedené směrnice v prvním stupni zpochybněno u orgánu
složeného výlučně z advokátů vykonávajících činnost pod profesním označením
udělovaným v hostitelském členském státě, a v odvolacím řízení u orgánu složeného
většinově z takových advokátů, přičemž kasační opravný prostředek u nejvyššího
soudu tohoto členského státu umožňuje soudní přezkum pouze po právní, a nikoli
skutkové stránce.

2)      Článek 3 směrnice 98/5 musí být vykládán v tom smyslu, že zápis advokáta
u příslušného orgánu v jiném členském státě než v tom, ve kterém získal svou
kvalifikaci, aby v něm vykonával činnost pod svým profesním označením
udělovaným v domovském členském státě, nemůže být podmíněn předběžnou
kontrolou znalosti jazyků hostitelského členského státu.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 26. 2. 1986

IN CASE 152/84

REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY BY THE COURT OF
APPEAL OF ENGLAND AND WALES FOR A PRELIMINARY RULING IN THE PROCEEDINGS
PENDING BEFORE THAT COURT BETWEEN

M . H . MARSHALL

AND

SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY (
TEACHING )

Subject of the case

ON THE INTERPRETATION OF COUNCIL DIRECTIVE NO 76/207/EEC OF 9 FEBRUARY 1976
ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND
WOMEN AS REGARDS ACCESS TO EMPLOYMENT , VOCATIONAL TRAINING AND
PROMOTION , AND WORKING CONDITIONS ( OFFICIAL JOURNAL 1976 , L 39 , P . 40 ),

Grounds

1 BY AN ORDER OF 12 MARCH 1984 , WHICH WAS RECEIVED AT THE COURT ON 19 JUNE
1984 , THE COURT OF APPEAL OF ENGLAND AND WALES REFERRED TO THE COURT FOR
A PRELIMINARY RULING UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY TWO QUESTIONS ON
THE INTERPRETATION OF COUNCIL DIRECTIVE NO 76/207/EEC OF 9 FEBRUARY 1976 ON
THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN
AS REGARDS ACCESS TO EMPLOYMENT , VOCATIONAL TRAINING AND PROMOTION , AND
WORKING CONDITIONS ( OFFICIAL JOURNAL 1976 , L 39 , P . 40 ).

2 THE QUESTIONS WERE RAISED IN THE COURSE OF PROCEEDINGS BETWEEN MISS M . H
. MARSHALL ( HEREINAFTER REFERRED TO AS ' THE APPELLANT ' ) AND SOUTHAMPTON
AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ) ( HEREINAFTER
REFERRED TO AS ' THE RESPONDENT ' ) CONCERNING THE QUESTION WHETHER THE
APPELLANT ' S DISMISSAL WAS IN ACCORDANCE WITH SECTION 6 ( 4 ) OF THE SEX
DISCRIMINATION ACT 1975 AND WITH COMMUNITY LAW .

3 THE APPELLANT , WHO WAS BORN ON 4 FEBRUARY 1918 , WAS EMPLOYED BY THE
RESPONDENT FROM JUNE 1966 TO 31 MARCH 1980 . FROM 23 MAY 1974 SHE WORKED
UNDER A CONTRACT OF EMPLOYMENT AS SENIOR DIETICIAN .

4 ON 31 MARCH 1980 , THAT IS TO SAY APPROXIMATELY FOUR WEEKS AFTER SHE HAD
ATTAINED THE AGE OF 62 , THE APPELLANT WAS DISMISSED , NOTWITHSTANDING THAT
SHE HAD EXPRESSED HER WILLINGNESS TO CONTINUE IN THE EMPLOYMENT UNTIL SHE
REACHED THE AGE OF 65 , THAT IS TO SAY UNTIL 4 FEBRUARY 1983 .

5 ACCORDING TO THE ORDER FOR REFERENCE , THE SOLE REASON FOR THE DISMISSAL
WAS THE FACT THAT THE APPELLANT WAS A WOMAN WHO HAD PASSED ' THE
RETIREMENT AGE ' APPLIED BY THE RESPONDENT TO WOMEN .
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6 IN THAT RESPECT IT APPEARS FROM THE DOCUMENTS BEFORE THE COURT THAT THE
RESPONDENT HAS FOLLOWED A GENERAL POLICY SINCE 1975 THAT ' THE NORMAL
RETIREMENT AGE WILL BE THE AGE AT WHICH SOCIAL SECURITY PENSIONS BECOME
PAYABLE ' . THE COURT OF APPEAL STATES THAT , ALTHOUGH THAT POLICY WAS NOT
EXPRESSLY MENTIONED IN THE APPELLANT ' S CONTRACT OF EMPLOYMENT , IT NONE
THE LESS CONSTITUTED AN IMPLIED TERM THEREOF .

7 SECTIONS 27 ( 1 ) AND 28 ( 1 ) OF THE SOCIAL SECURITY ACT 1975 , THE UNITED
KINGDOM LEGISLATION GOVERNING PENSIONS , PROVIDE THAT STATE PENSIONS ARE TO
BE GRANTED TO MEN FROM THE AGE OF 65 AND TO WOMEN FROM THE AGE OF 60 .
HOWEVER , THE LEGISLATION DOES NOT IMPOSE ANY OBLIGATION TO RETIRE AT THE
AGE AT WHICH THE STATE PENSION BECOMES PAYABLE . WHERE AN EMPLOYEE
CONTINUES IN EMPLOYMENT AFTER THAT AGE , PAYMENT OF THE STATE PENSION OR
OF THE PENSION UNDER AN OCCUPATIONAL PENSION SCHEME IS DEFERRED .

8 HOWEVER , THE RESPONDENT WAS PREPARED , IN ITS ABSOLUTE DISCRETION , TO
WAIVE ITS GENERAL RETIREMENT POLICY IN RESPECT OF A PARTICULAR INDIVIDUAL IN
PARTICULAR CIRCUMSTANCES AND IT DID IN FACT WAIVE THAT POLICY IN RESPECT OF
THE APPELLANT BY EMPLOYING HER FOR A FURTHER TWO YEARS AFTER SHE HAD
ATTAINED THE AGE OF 60 .

9 IN VIEW OF THE FACT THAT SHE SUFFERED FINANCIAL LOSS CONSISTING OF THE
DIFFERENCE BETWEEN HER EARNINGS AS AN EMPLOYEE OF THE RESPONDENT AND
HER PENSION AND SINCE SHE HAD LOST THE SATISFACTION SHE DERIVED FROM HER
WORK , THE APPELLANT INSTITUTED PROCEEDINGS AGAINST THE RESPONDENT
BEFORE AN INDUSTRIAL TRIBUNAL . SHE CONTENDED THAT HER DISMISSAL AT THE
DATE AND FOR THE REASON INDICATED BY THE RESPONDENT CONSTITUTED
DISCRIMINATORY TREATMENT BY THE RESPONDENT ON THE GROUND OF SEX AND ,
ACCORDINGLY , UNLAWFUL DISCRIMINATION CONTRARY TO THE SEX DISCRIMINATION
ACT AND COMMUNITY LAW .

10 THE INDUSTRIAL TRIBUNAL DISMISSED THE APPELLANT ' S CLAIM IN SO FAR AS IT
WAS BASED ON INFRINGEMENT OF THE SEX DISCRIMINATION ACT , SINCE SECTION 6 ( 4
) OF THAT ACT PERMITS DISCRIMINATION ON THE GROUND OF SEX WHERE IT ARISES
OUT OF ' PROVISION IN RELATION TO RETIREMENT ' ; THE INDUSTRIAL TRIBUNAL TOOK
THE VIEW THAT THE RESPONDENT ' S GENERAL POLICY CONSTITUTED SUCH PROVISION
. HOWEVER , THE CLAIM THAT THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF TREATMENT LAID DOWN
BY DIRECTIVE NO 76/207 HAD BEEN INFRINGED WAS UPHELD BY THE INDUSTRIAL
TRIBUNAL .

11 ON APPEAL TO THE EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL THAT DECISION WAS
CONFIRMED AS REGARDS THE FIRST POINT BUT WAS SET ASIDE AS REGARDS THE
SECOND POINT ON THE GROUND THAT , ALTHOUGH THE DISMISSAL VIOLATED THE
PRINCIPLE OF EQUALITY OF TREATMENT LAID DOWN IN THE AFOREMENTIONED
DIRECTIVE , AN INDIVIDUAL COULD NOT RELY UPON SUCH VIOLATION IN PROCEEDINGS
BEFORE A UNITED KINGDOM COURT OR TRIBUNAL .

102



12 THE APPELLANT APPEALED AGAINST THAT DECISION TO THE COURT OF APPEAL .
OBSERVING THAT THE RESPONDENT WAS CONSTITUTED UNDER SECTION 8 ( 1 ) A ( B )
OF THE NATIONAL HEALTH SERVICE ACT 1977 AND WAS THEREFORE AN ' EMANATION
OF THE STATE ' , THE COURT OF APPEAL REFERRED THE FOLLOWING QUESTIONS TO
THE COURT OF JUSTICE FOR A PRELIMINARY RULING :

' ( 1 ) WHETHER THE RESPONDENT ' S DISMISSAL OF THE APPELLANT AFTER SHE HAD
PASSED HER 60TH BIRTHDAY PURSUANT TO THE POLICY ( FOLLOWED BY THE
RESPONDENT ) AND ON THE GROUNDS ONLY THAT SHE WAS A WOMAN WHO HAD
PASSED THE NORMAL RETIRING AGE APPLICABLE TO WOMEN WAS AN ACT OF
DISCRIMINATION PROHIBITED BY THE EQUAL TREATMENT DIRECTIVE .

( 2)IF THE ANSWER TO ( 1 ) ABOVE IS IN THE AFFIRMATIVE , WHETHER OR NOT THE
EQUAL TREATMENT DIRECTIVE CAN BE RELIED UPON BY THE APPELLANT IN THE
CIRCUMSTANCES OF THE PRESENT CASE IN NATIONAL COURTS OR TRIBUNALS
NOTWITHSTANDING THE INCONSISTENCY ( IF ANY ) BETWEEN THE DIRECTIVE AND
SECTION 6 ( 4 ) OF THE SEX DISCRIMINATION ACT . '

RELEVANT LEGAL PROVISIONS

13 ARTICLE 1 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 PROVIDES AS FOLLOWS :

' THE PURPOSE OF THIS DIRECTIVE IS TO PUT INTO EFFECT IN THE MEMBER STATES THE
PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN AS REGARDS ACCESS TO
EMPLOYMENT , INCLUDING PROMOTION , AND TO VOCATIONAL TRAINING AND AS
REGARDS WORKING CONDITIONS AND , ON THE CONDITIONS REFERRED TO IN
PARAGRAPH ( 2 ), SOCIAL SECURITY . THIS PRINCIPLE IS HEREINAFTER REFERRED TO AS '
' THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT ' ' . '

14 ARTICLE 2 ( 1 ) OF THE DIRECTIVE PROVIDES THAT :

' . . . THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT SHALL MEAN THAT THERE SHALL BE NO
DISCRIMINATION WHATSOEVER ON GROUNDS OF SEX EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY
BY REFERENCE IN PARTICULAR TO MARITAL OR FAMILY STATUS ' .

15 ARTICLE 5 ( 1 ) OF THE DIRECTIVE PROVIDES THAT :

' APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT WITH REGARD TO WORKING
CONDITIONS , INCLUDING THE CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL , MEANS THAT MEN
AND WOMEN SHALL BE GUARANTEED THE SAME CONDITIONS WITHOUT
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX . '

ARTICLE 5 ( 2 ) THEREOF PROVIDES THAT :

' TO THIS END , MEMBER STATES SHALL TAKE THE MEASURES NECESSARY TO ENSURE
THAT :

( A ) ANY LAWS , REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS CONTRARY TO THE
PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT SHALL BE ABOLISHED ;
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( B)ANY PROVISIONS CONTRARY TO THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT WHICH ARE
INCLUDED IN COLLECTIVE AGREEMENTS , INDIVIDUAL CONTRACTS OF EMPLOYMENT ,
INTERNAL RULES OF UNDERTAKINGS OR IN RULES GOVERNING THE INDEPENDENT
OCCUPATIONS AND PROFESSIONS SHALL BE , OR MAY BE DECLARED , NULL AND VOID
OR MAY BE AMENDED ;

( C)THOSE LAWS , REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS CONTRARY TO THE
PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT WHEN THE CONCERN FOR PROTECTION WHICH
ORIGINALLY INSPIRED THEM IS NO LONGER WELL FOUNDED SHALL BE REVISED ; AND
THAT WHERE SIMILAR PROVISIONS ARE INCLUDED IN COLLECTIVE AGREEMENTS LABOUR
AND MANAGEMENT SHALL BE REQUESTED TO UNDERTAKE THE DESIRED REVISION . '

16 ARTICLE 1 ( 2 ) OF THE DIRECTIVE PROVIDES THAT :

' WITH A VIEW TO ENSURING THE PROGRESSIVE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF
EQUAL TREATMENT IN MATTERS OF SOCIAL SECURITY , THE COUNCIL , ACTING ON A
PROPOSAL FROM THE COMMISSION , WILL ADOPT PROVISIONS DEFINING ITS SUBSTANCE
, ITS SCOPE AND THE ARRANGEMENTS FOR ITS APPLICATION . '

17 PURSUANT TO THE LAST-MENTIONED PROVISION , THE COUNCIL ADOPTED
DIRECTIVE NO 79/7/EEC OF 19 DECEMBER 1978 ON THE PROGRESSIVE IMPLEMENTATION
OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN IN MATTERS OF
SOCIAL SECURITY ( OFFICIAL JOURNAL 1979 , L 6 , P . 24 ), WHICH THE MEMBER STATES
WERE TO TRANSPOSE INTO NATIONAL LAW , ACCORDING TO ARTICLE 8 ( 1 ) THEREOF ,
WITHIN SIX YEARS OF ITS NOTIFICATION . THE DIRECTIVE APPLIES , ACCORDING TO
ARTICLE 3 ( 1 ) THEREOF , TO :

' ( A ) STATUTORY SCHEMES WHICH PROVIDE PROTECTION AGAINST THE FOLLOWING
RISKS :

SICKNESS ,

INVALIDITY ,

OLD AGE ,

ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES ,

UNEMPLOYMENT ;

( B)SOCIAL ASSISTANCE , IN SO FAR AS IT IS INTENDED TO SUPPLEMENT OR REPLACE
THE SCHEMES REFERRED TO IN ( A ). '

18 ACCORDING TO ARTICLE 7 ( 1 ) THEREOF , THE DIRECTIVE IS TO BE :

' WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF MEMBER STATES TO EXCLUDE FROM ITS
SCOPE:

( A ) THE DETERMINATION OF PENSIONABLE AGE FOR THE PURPOSES OF GRANTING
OLD-AGE AND RETIREMENT PENSIONS AND THE POSSIBLE CONSEQUENCES THEREOF
FOR OTHER BENEFITS ' .. . . ' .
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19 WITH REGARD TO OCCUPATIONAL SOCIAL SECURITY SCHEMES , ARTICLE 3 ( 3 ) OF
THE DIRECTIVE PROVIDES THAT WITH A VIEW TO ENSURING IMPLEMENTATION OF THE
PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT IN SUCH SCHEMES ' THE COUNCIL , ACTING ON A
PROPOSAL FROM THE COMMISSION , WILL ADOPT PROVISIONS DEFINING ITS SUBSTANCE
, ITS SCOPE AND THE ARRANGEMENTS FOR ITS APPLICATION ' . ON 5 MAY 1983 THE
COMMISSION SUBMITTED TO THE COUNCIL A PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON THE
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN IN
OCCUPATIONAL SOCIAL SECURITY SCHEMES ( OFFICIAL JOURNAL 1983 , C 134 , P . 7 ).
THE PROPOSED DIRECTIVE WOULD , ACCORDING TO ARTICLE 2 ( 1 ) THEREOF , APPLY
TO ' BENEFITS INTENDED TO SUPPLEMENT THE BENEFITS PROVIDED BY STATUTORY
SOCIAL SECURITY SCHEMES OR TO REPLACE THEM ' . THE COUNCIL HAS NOT YET
RESPONDED TO THAT PROPOSAL .

20 OBSERVATIONS WERE SUBMITTED TO THE COURT BY THE UNITED KINGDOM AND THE
COMMISSION , IN ADDITION TO THE APPELLANT AND THE RESPONDENT .

THE FIRST QUESTION

21 BY THE FIRST QUESTION THE COURT OF APPEAL SEEKS TO ASCERTAIN WHETHER OR
NOT ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 MUST BE INTERPRETED AS MEANING THAT
A GENERAL POLICY CONCERNING DISMISSAL , FOLLOWED BY A STATE AUTHORITY ,
INVOLVING THE DISMISSAL OF A WOMAN SOLELY BECAUSE SHE HAS ATTAINED OR
PASSED THE QUALIFYING AGE FOR A STATE PENSION , WHICH AGE IS DIFFERENT UNDER
NATIONAL LEGISLATION FOR MEN AND FOR WOMEN , CONSTITUTES DISCRIMINATION ON
GROUNDS OF SEX , CONTRARY TO THAT DIRECTIVE .

22 THE APPELLANT AND THE COMMISSION CONSIDER THAT THE FIRST QUESTION MUST
BE ANSWERED IN THE AFFIRMATIVE .

23 ACCORDING TO THE APPELLANT , THE SAID AGE LIMIT FALLS WITHIN THE TERM '
WORKING CONDITIONS ' WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 1 ( 1 ) AND 5 ( 1 ) OF
DIRECTIVE NO 76/207 . A WIDE INTERPRETATION OF THAT TERM IS , IN HER OPINION ,
JUSTIFIED IN VIEW OF THE OBJECTIVE OF THE EEC TREATY TO PROVIDE FOR ' THE
CONSTANT IMPROVING OF THE LIVING AND WORKING CONDITIONS OF ( THE MEMBER
STATES ' ) PEOPLES ' AND IN VIEW OF THE WORDING OF THE PROHIBITION OF
DISCRIMINATION LAID DOWN IN THE ABOVE-MENTIONED ARTICLES OF DIRECTIVE NO
76/206 AND IN ARTICLE 7 ( 1 ) OF REGULATION NO 1612/68 OF THE COUNCIL OF 15
OCTOBER 1968 ON FREEDOM OF MOVEMENT OF WORKERS WITHIN THE COMMUNITY (
OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1968 ( II ), P . 475 ).

24 THE APPELLANT ARGUES FURTHERMORE , THAT THE ELIMINATION OF
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX FORMS PART OF THE CORPUS OF FUNDAMENTAL
HUMAN RIGHTS AND THEREFORE OF THE GENERAL PRINCIPLES OF COMMUNITY LAW . IN
ACCORDANCE WITH THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ,
THOSE FUNDAMENTAL PRINCIPLES MUST BE GIVEN A WIDE INTERPRETATION AND ,
CONVERSELY , ANY EXCEPTION THERETO , SUCH AS THE RESERVATION PROVIDED FOR
IN ARTICLE 1 ( 2 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 WITH REGARD TO SOCIAL SECURITY , MUST
BE INTERPRETED STRICTLY .
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25 IN ADDITION , THE APPELLANT CONSIDERS THAT THE EXCEPTION PROVIDED FOR IN
ARTICLE 7 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 79/7 WITH REGARD TO THE DETERMINATION OF
PENSIONABLE AGE FOR THE PURPOSES OF GRANTING OLD-AGE AND RETIREMENT
PENSIONS , IS NOT RELEVANT SINCE , UNLIKE CASE 19/81 ( BURTON V BRITISH
RAILWAYS BOARD ( 1982 ) ECR 555 ), THIS CASE DOES NOT RELATE TO THE
DETERMINATION OF PENSIONABLE AGE . MOREOVER , IN THIS CASE THERE IS NO LINK
BETWEEN THE CONTRACTUAL RETIREMENT AGE AND THE QUALIFYING AGE FOR A
SOCIAL SECURITY PENSION .

26 THE COMMISSION EMPHASIZES THAT NEITHER THE RESPONDENT ' S EMPLOYMENT
POLICY NOR THE STATE SOCIAL SECURITY SCHEME MAKES RETIREMENT COMPULSORY
UPON A PERSON ' S REACHING PENSIONABLE AGE . ON THE CONTRARY , THE
PROVISIONS OF NATIONAL LEGISLATION TAKE INTO ACCOUNT THE CASE OF CONTINUED
EMPLOYMENT BEYOND THE NORMAL PENSIONABLE AGE . IN THOSE CIRCUMSTANCES ,
IT WOULD BE DIFFICULT TO JUSTIFY THE DISMISSAL OF A WOMAN FOR REASONS BASED
ON HER SEX AND AGE .

27 THE COMMISSION ALSO REFERS TO THE FACT THAT THE COURT HAS RECOGNIZED
THAT EQUALITY OF TREATMENT FOR MEN AND WOMEN CONSTITUTES A FUNDAMENTAL
PRINCIPLE OF COMMUNITY LAW .

28 THE RESPONDENT MAINTAINS , IN CONTRAST , THAT ACCOUNT MUST BE TAKEN , IN
ACCORDANCE WITH THE BURTON CASE , OF THE LINK WHICH IT CLAIMS EXISTS
BETWEEN THE RETIREMENT AGES IMPOSED BY IT IN THE CONTEXT OF ITS DISMISSAL
POLICY , ON THE ONE HAND , AND THE AGES AT WHICH RETIREMENT AND OLD-AGE
PENSIONS BECOME PAYABLE UNDER THE STATE SOCIAL SECURITY SCHEME IN THE
UNITED KINGDOM , ON THE OTHER . THE LAYING DOWN OF DIFFERENT AGES FOR THE
COMPULSORY TERMINATION OF A CONTRACT OF EMPLOYMENT MERELY REFLECTS THE
MINIMUM AGES FIXED BY THAT SCHEME , SINCE A MALE EMPLOYEE IS PERMITTED TO
CONTINUE IN EMPLOYMENT UNTIL THE AGE OF 65 PRECISELY BECAUSE HE IS NOT
PROTECTED BY THE PROVISION OF A STATE PENSION BEFORE THAT AGE , WHEREAS A
FEMALE EMPLOYEE BENEFITS FROM SUCH PROTECTION FROM THE AGE OF 60 .

29 THE RESPONDENT CONSIDERS THAT THE PROVISION OF A STATE PENSION
CONSTITUTES AN ASPECT OF SOCIAL SECURITY AND THEREFORE FALLS WITHIN THE
SCOPE NOT OF DIRECTIVE NO 76/207 BUT OF DIRECTIVE NO 79/7 , WHICH RESERVES TO
THE MEMBER STATES THE RIGHT TO IMPOSE DIFFERENT AGES FOR THE PURPOSE OF
DETERMINING ENTITLEMENT TO STATE PENSIONS . SINCE THE SITUATION IS THEREFORE
THE SAME AS THAT IN THE BURTON CASE , THE FIXING BY THE CONTRACT OF
EMPLOYMENT OF DIFFERENT RETIREMENT AGES LINKED TO THE DIFFERENT MINIMUM
PENSIONABLE AGES FOR MEN AND WOMEN UNDER NATIONAL LEGISLATION DOES NOT
CONSTITUTE UNLAWFUL DISCRIMINATION CONTRARY TO COMMUNITY LAW .

30 THE UNITED KINGDOM , WHICH ALSO TAKES THAT VIEW , MAINTAINS , HOWEVER ,
THAT TREATMENT IS CAPABLE OF BEING DISCRIMINATORY EVEN IN RESPECT OF A
PERIOD AFTER RETIREMENT IN SO FAR AS THE TREATMENT IN QUESTION ARISES OUT OF
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EMPLOYMENT OR EMPLOYMENT CONTINUES AFTER THE NORMAL CONTRACTUAL
RETIREMENT AGE .

31 THE UNITED KINGDOM MAINTAINS , HOWEVER , THAT IN THE CIRCUMSTANCES OF
THIS CASE THERE IS NO DISCRIMINATION IN WORKING CONDITIONS SINCE THE
DIFFERENCE OF TREATMENT DERIVES FROM THE NORMAL RETIREMENT AGE , WHICH IN
TURN IS LINKED TO THE DIFFERENT MINIMUM AGES AT WHICH A STATE PENSION IS
PAYABLE .

32 THE COURT OBSERVES IN THE FIRST PLACE THAT THE QUESTION OF
INTERPRETATION WHICH HAS BEEN REFERRED TO IT DOES NOT CONCERN ACCESS TO A
STATUTORY OR OCCUPATIONAL RETIREMENT SCHEME , THAT IS TO SAY THE CONDITIONS
FOR PAYMENT OF AN OLD-AGE OR RETIREMENT PENSION , BUT THE FIXING OF AN AGE
LIMIT WITH REGARD TO THE TERMINATION OF EMPLOYMENT PURSUANT TO A GENERAL
POLICY CONCERNING DISMISSAL . THE QUESTION THEREFORE RELATES TO THE
CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL AND FALLS TO BE CONSIDERED UNDER DIRECTIVE
NO 76/207 .

33 ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 PROVIDES THAT APPLICATION OF THE
PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT WITH REGARD TO WORKING CONDITIONS ,
INCLUDING THE CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL , MEANS THAT MEN AND WOMEN
ARE TO BE GUARANTEED THE SAME CONDITIONS WITHOUT DISCRIMINATION ON
GROUNDS OF SEX .

34 IN ITS JUDGMENT IN THE BURTON CASE THE COURT HAS ALREADY STATED THAT THE
TERM ' DISMISSAL ' CONTAINED IN THAT PROVISION MUST BE GIVEN A WIDE MEANING .
CONSEQUENTLY , AN AGE LIMIT FOR THE COMPULSORY DISMISSAL OF WORKERS
PURSUANT TO AN EMPLOYER ' S GENERAL POLICY CONCERNING RETIREMENT FALLS
WITHIN THE TERM ' DISMISSAL ' CONSTRUED IN THAT MANNER , EVEN IF THE DISMISSAL
INVOLVES THE GRANT OF A RETIREMENT PENSION .

35 AS THE COURT EMPHASIZED IN ITS JUDGMENT IN THE BURTON CASE , ARTICLE 7 OF
DIRECTIVE NO 79/7 EXPRESSLY PROVIDES THAT THE DIRECTIVE DOES NOT PREJUDICE
THE RIGHT OF MEMBER STATES TO EXCLUDE FROM ITS SCOPE THE DETERMINATION OF
PENSIONABLE AGE FOR THE PURPOSES OF GRANTING OLD-AGE AND RETIREMENT
PENSIONS AND THE POSSIBLE CONSEQUENCES THEREOF FOR OTHER BENEFITS FALLING
WITHIN THE STATUTORY SOCIAL SECURITY SCHEMES . THE COURT THUS
ACKNOWLEDGED THAT BENEFITS TIED TO A NATIONAL SCHEME WHICH LAYS DOWN A
DIFFERENT MINIMUM PENSIONABLE AGE FOR MEN AND WOMEN MAY LIE OUTSIDE THE
AMBIT OF THE AFOREMENTIONED OBLIGATION .

36 HOWEVER , IN VIEW OF THE FUNDAMENTAL IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF
EQUALITY OF TREATMENT , WHICH THE COURT HAS REAFFIRMED ON NUMEROUS
OCCASIONS , ARTICLE 1 ( 2 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 , WHICH EXCLUDES SOCIAL
SECURITY MATTERS FROM THE SCOPE OF THAT DIRECTIVE , MUST BE INTERPRETED
STRICTLY . CONSEQUENTLY , THE EXCEPTION TO THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION
ON GROUNDS OF SEX PROVIDED FOR IN ARTICLE 7 ( 1 ) ( A ) OF DIRECTIVE NO 79/7
APPLIES ONLY TO THE DETERMINATION OF PENSIONABLE AGE FOR THE PURPOSES OF
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GRANTING OLD-AGE AND RETIREMENT PENSIONS AND THE POSSIBLE CONSEQUENCES
THEREOF FOR OTHER BENEFITS .

37 IN THAT RESPECT IT MUST BE EMPHASIZED THAT , WHEREAS THE EXCEPTION
CONTAINED IN ARTICLE 7 OF DIRECTIVE NO 79/7 CONCERNS THE CONSEQUENCES
WHICH PENSIONABLE AGE HAS FOR SOCIAL SECURITY BENEFITS , THIS CASE IS
CONCERNED WITH DISMISSAL WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 5 OF DIRECTIVE NO
76/207 .

38 CONSEQUENTLY , THE ANSWER TO THE FIRST QUESTION REFERRED TO THE COURT
BY THE COURT OF APPEAL MUST BE THAT ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRCTIVE NO 76/207 MUST
BE INTERPRETED AS MEANING THAT A GENERAL POLICY CONCERNING DISMISSAL
INVOLVING THE DISMISSAL OF A WOMAN SOLELY BECAUSE SHE HAS ATTAINED THE
QUALIFYING AGE FOR A STATE PENSION , WHICH AGE IS DIFFERENT UNDER NATIONAL
LEGISLATION FOR MEN AND FOR WOMEN , CONSTITUTES DISCRIMINATION ON GROUNDS
OF SEX , CONTRARY TO THAT DIRECTIVE .

THE SECOND QUESTION

39 SINCE THE FIRST QUESTION HAS BEEN ANSWERED IN THE AFFIRMATIVE , IT IS
NECESSARY TO CONSIDER WHETHER ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 MAY BE
RELIED UPON BY AN INDIVIDUAL BEFORE NATIONAL COURTS AND TRIBUNALS .

40 THE APPELLANT AND THE COMMISSION CONSIDER THAT THAT QUESTION MUST BE
ANSWERED IN THE AFFIRMATIVE . THEY CONTEND IN PARTICULAR , WITH REGARD TO
ARTICLES 2 ( 1 ) AND 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 , THAT THOSE PROVISIONS ARE
SUFFICIENTLY CLEAR TO ENABLE NATIONAL COURTS TO APPLY THEM WITHOUT
LEGISLATIVE INTERVENTION BY THE MEMBER STATES , AT LEAST SO FAR AS OVERT
DISCRIMINATION IS CONCERNED .

41 IN SUPPORT OF THAT VIEW , THE APPELLANT POINTS OUT THAT DIRECTIVES ARE
CAPABLE OF CONFERRING RIGHTS ON INDIVIDUALS WHICH MAY BE RELIED UPON
DIRECTLY BEFORE THE COURTS OF THE MEMBER STATES ; NATIONAL COURTS ARE
OBLIGED BY VIRTUE OF THE BINDING NATURE OF A DIRECTIVE , IN CONJUNCTION WITH
ARTICLE 5 OF THE EEC TREATY , TO GIVE EFFECT TO THE PROVISIONS OF DIRECTIVES
WHERE POSSIBLE , IN PARTICULAR WHEN CONSTRUING OR APPLYING RELEVANT
PROVISIONS OF NATIONAL LAW ( JUDGMENT OF 10 APRIL 1984 IN CASE 14/83 VON
COLSON AND KAMANN V LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ( 1984 ) ECR 1891 ). WHERE
THERE IS ANY INCONSISTENCY BETWEEN NATIONAL LAW AND COMMUNITY LAW WHICH
CANNOT BE REMOVED BY MEANS OF SUCH A CONSTRUCTION , THE APPELLANT
SUBMITS THAT A NATIONAL COURT IS OBLIGED TO DECLARE THAT THE PROVISION OF
NATIONAL LAW WHICH IS INCONSISTENT WITH THE DIRECTIVE IS INAPPLICABLE .

42 THE COMMISSION IS OF THE OPINION THAT THE PROVISIONS OF ARTICLE 5 ( 1 ) OF
DIRECTIVE NO 76/207 ARE SUFFICIENTLY CLEAR AND UNCONDITIONAL TO BE RELIED
UPON BEFORE A NATIONAL COURT . THEY MAY THEREFORE BE SET UP AGAINST
SECTION 6 ( 4 ) OF THE SEX DISCRIMINATION ACT , WHICH , ACCORDING TO THE
DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL , HAS BEEN EXTENDED TO THE QUESTION OF
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COMPULSORY RETIREMENT AND HAS THEREFORE BECOME INEFFECTIVE TO PREVENT
DISMISSALS BASED UPON THE DIFFERENCE IN RETIREMENT AGES FOR MEN AND FOR
WOMEN .

43 THE RESPONDENT AND THE UNITED KINGDOM PROPOSE , CONVERSELY , THAT THE
SECOND QUESTION SHOULD BE ANSWERED IN THE NEGATIVE . THEY ADMIT THAT A
DIRECTIVE MAY , IN CERTAIN SPECIFIC CIRCUMSTANCES , HAVE DIRECT EFFECT AS
AGAINST A MEMBER STATE IN SO FAR AS THE LATTER MAY NOT RELY ON ITS FAILURE TO
PERFORM ITS OBLIGATIONS UNDER THE DIRECTIVE . HOWEVER , THEY MAINTAIN THAT A
DIRECTIVE CAN NEVER IMPOSE OBLIGATIONS DIRECTLY ON INDIVIDUALS AND THAT IT
CAN ONLY HAVE DIRECT EFFECT AGAINST A MEMBER STATE QUA PUBLIC AUTHORITY
AND NOT AGAINST A MEMBER STATE QUA EMPLOYER . AS AN EMPLOYER A STATE IS NO
DIFFERENT FROM A PRIVATE EMPLOYER . IT WOULD NOT THEREFORE BE PROPER TO
PUT PERSONS EMPLOYED BY THE STATE IN A BETTER POSITION THAN THOSE WHO ARE
EMPLOYED BY A PRIVATE EMPLOYER .

44 WITH REGARD TO THE LEGAL POSITION OF THE RESPONDENT ' S EMPLOYEES THE
UNITED KINGDOM STATES THAT THEY ARE IN THE SAME POSITION AS THE EMPLOYEES
OF A PRIVATE EMPLOYER . ALTHOUGH ACCORDING TO UNITED KINGDOM
CONSTITUTIONAL LAW THE HEALTH AUTHORITIES , CREATED BY THE NATIONAL HEALTH
SERVICE ACT 1977 , AS AMENDED BY THE HEALTH SERVICES ACT 1980 AND OTHER
LEGISLATION , ARE CROWN BODIES AND THEIR EMPLOYEES ARE CROWN SERVANTS ,
NEVERTHELESS THE ADMINISTRATION OF THE NATIONAL HEALTH SERVICE BY THE
HEALTH AUTHORITIES IS REGARDED AS BEING SEPARATE FROM THE GOVERNMENT ' S
CENTRAL ADMINISTRATION AND ITS EMPLOYEES ARE NOT REGARDED AS CIVIL
SERVANTS .

45 FINALLY , BOTH THE RESPONDENT AND THE UNITED KINGDOM TAKE THE VIEW THAT
THE PROVISIONS OF DIRECTIVE NO 76/207 ARE NEITHER UNCONDITIONAL NOR
SUFFICIENTLY CLEAR AND PRECISE TO GIVE RISE TO DIRECT EFFECT . THE DIRECTIVE
PROVIDES FOR A NUMBER OF POSSIBLE EXCEPTIONS , THE DETAILS OF WHICH ARE TO
BE LAID DOWN BY THE MEMBER STATES . FURTHERMORE , THE WORDING OF ARTICLE 5
IS QUITE IMPRECISE AND REQUIRES THE ADOPTION OF MEASURES FOR ITS
IMPLEMENTATION .

46 IT IS NECESSARY TO RECALL THAT , ACCORDING TO A LONG LINE OF DECISIONS OF
THE COURT ( IN PARTICULAR ITS JUDGMENT OF 19 JANUARY 1982 IN CASE 8/81 BECKER
V FINANZAMT MUNSTER-INNENSTADT ( 1982 ) ECR 53 ), WHEREVER THE PROVISIONS OF
A DIRECTIVE APPEAR , AS FAR AS THEIR SUBJECT-MATTER IS CONCERNED , TO BE
UNCONDITIONAL AND SUFFICIENTLY PRECISE , THOSE PROVISIONS MAY BE RELIED
UPON BY AN INDIVIDUAL AGAINST THE STATE WHERE THAT STATE FAILS TO IMPLEMENT
THE DIRECTIVE IN NATIONAL LAW BY THE END OF THE PERIOD PRESCRIBED OR WHERE
IT FAILS TO IMPLEMENT THE DIRECTIVE CORRECTLY .

47 THAT VIEW IS BASED ON THE CONSIDERATION THAT IT WOULD BE INCOMPATIBLE
WITH THE BINDING NATURE WHICH ARTICLE 189 CONFERS ON THE DIRECTIVE TO HOLD
AS A MATTER OF PRINCIPLE THAT THE OBLIGATION IMPOSED THEREBY CANNOT BE
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RELIED ON BY THOSE CONCERNED . FROM THAT THE COURT DEDUCED THAT A MEMBER
STATE WHICH HAS NOT ADOPTED THE IMPLEMENTING MEASURES REQUIRED BY THE
DIRECTIVE WITHIN THE PRESCRIBED PERIOD MAY NOT PLEAD , AS AGAINST INDIVIDUALS
, ITS OWN FAILURE TO PERFORM THE OBLIGATIONS WHICH THE DIRECTIVE ENTAILS .

48 WITH REGARD TO THE ARGUMENT THAT A DIRECTIVE MAY NOT BE RELIED UPON
AGAINST AN INDIVIDUAL , IT MUST BE EMPHASIZED THAT ACCORDING TO ARTICLE 189
OF THE EEC TREATY THE BINDING NATURE OF A DIRECTIVE , WHICH CONSTITUTES THE
BASIS FOR THE POSSIBILITY OF RELYING ON THE DIRECTIVE BEFORE A NATIONAL COURT
, EXISTS ONLY IN RELATION TO ' EACH MEMBER STATE TO WHICH IT IS ADDRESSED ' . IT
FOLLOWS THAT A DIRECTIVE MAY NOT OF ITSELF IMPOSE OBLIGATIONS ON AN
INDIVIDUAL AND THAT A PROVISION OF A DIRECTIVE MAY NOT BE RELIED UPON AS SUCH
AGAINST SUCH A PERSON . IT MUST THEREFORE BE EXAMINED WHETHER , IN THIS CASE
, THE RESPONDENT MUST BE REGARDED AS HAVING ACTED AS AN INDIVIDUAL .

49 IN THAT RESPECT IT MUST BE POINTED OUT THAT WHERE A PERSON INVOLVED IN
LEGAL PROCEEDINGS IS ABLE TO RELY ON A DIRECTIVE AS AGAINST THE STATE HE MAY
DO SO REGARDLESS OF THE CAPACITY IN WHICH THE LATTER IS ACTING , WHETHER
EMPLOYER OR PUBLIC AUTHORITY . IN EITHER CASE IT IS NECESSARY TO PREVENT THE
STATE FROM TAKING ADVANTAGE OF ITS OWN FAILURE TO COMPLY WITH COMMUNITY
LAW .

50 IT IS FOR THE NATIONAL COURT TO APPLY THOSE CONSIDERATIONS TO THE
CIRCUMSTANCES OF EACH CASE ; THE COURT OF APPEAL HAS , HOWEVER , STATED IN
THE ORDER FOR REFERENCE THAT THE RESPONDENT , SOUTHAMPTON AND SOUTH
WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ), IS A PUBLIC AUTHORITY .

51 THE ARGUMENT SUBMITTED BY THE UNITED KINGDOM THAT THE POSSIBILITY OF
RELYING ON PROVISIONS OF THE DIRECTIVE AGAINST THE RESPONDENT QUA ORGAN OF
THE STATE WOULD GIVE RISE TO AN ARBITRARY AND UNFAIR DISTINCTION BETWEEN
THE RIGHTS OF STATE EMPLOYEES AND THOSE OF PRIVATE EMPLOYEES DOES NOT
JUSTIFY ANY OTHER CONCLUSION . SUCH A DISTINCTION MAY EASILY BE AVOIDED IF THE
MEMBER STATE CONCERNED HAS CORRECTLY IMPLEMENTED THE DIRECTIVE IN
NATIONAL LAW .

52 FINALLY , WITH REGARD TO THE QUESTION WHETHER THE PROVISION CONTAINED IN
ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 , WHICH IMPLEMENTS THE PRINCIPLE OF
EQUALITY OF TREATMENT SET OUT IN ARTICLE 2 ( 1 ) OF THE DIRECTIVE , MAY BE
CONSIDERED , AS FAR AS ITS CONTENTS ARE CONCERNED , TO BE UNCONDITIONAL
AND SUFFICIENTLY PRECISE TO BE RELIED UPON BY AN INDIVIDUAL AS AGAINST THE
STATE , IT MUST BE STATED THAT THE PROVISION , TAKEN BY ITSELF , PROHIBITS ANY
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX WITH REGARD TO WORKING CONDITIONS ,
INCLUDING THE CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL , IN A GENERAL MANNER AND IN
UNEQUIVOCAL TERMS . THE PROVISION IS THEREFORE SUFFICIENTLY PRECISE TO BE
RELIED ON BY AN INDIVIDUAL AND TO BE APPLIED BY THE NATIONAL COURTS .

53 IT IS NECESSARY TO CONSIDER NEXT WHETHER THE PROHIBITION OF
DISCRIMINATION LAID DOWN BY THE DIRECTIVE MAY BE REGARDED AS UNCONDITIONAL
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, IN THE LIGHT OF THE EXCEPTIONS CONTAINED THEREIN AND OF THE FACT THAT
ACCORDING TO ARTICLE 5 ( 2 ) THEREOF THE MEMBER STATES ARE TO TAKE THE
MEASURES NECESSARY TO ENSURE THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY
OF TREATMENT IN THE CONTEXT OF NATIONAL LAW .

54 WITH REGARD , IN THE FIRST PLACE , TO THE RESERVATION CONTAINED IN ARTICLE 1
( 2 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 CONCERNING THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF
EQUALITY OF TREATMENT IN MATTERS OF SOCIAL SECURITY , IT MUST BE OBSERVED
THAT , ALTHOUGH THE RESERVATION LIMITS THE SCOPE OF THE DIRECTIVE RATIONE
MATERIAE , IT DOES NOT LAY DOWN ANY CONDITION ON THE APPLICATION OF THAT
PRINCIPLE IN ITS FIELD OF OPERATION AND IN PARTICULAR IN RELATION TO ARTICLE 5
OF THE DIRECTIVE . SIMILARLY , THE EXCEPTIONS TO DIRECTIVE NO 76/207 PROVIDED
FOR IN ARTICLE 2 THEREOF ARE NOT RELEVANT TO THIS CASE .

55 IT FOLLOWS THAT ARTICLE 5 OF DIRECTIVE NO 76/207 DOES NOT CONFER ON THE
MEMBER STATES THE RIGHT TO LIMIT THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY
OF TREATMENT IN ITS FIELD OF OPERATION OR TO SUBJECT IT TO CONDITIONS AND
THAT THAT PROVISION IS SUFFICIENTLY PRECISE AND UNCONDITIONAL TO BE CAPABLE
OF BEING RELIED UPON BY AN INDIVIDUAL BEFORE A NATIONAL COURT IN ORDER TO
AVOID THE APPLICATION OF ANY NATIONAL PROVISION WHICH DOES NOT CONFORM TO
ARTICLE 5 ( 1 ).

56 CONSEQUENTLY , THE ANSWER TO THE SECOND QUESTION MUST BE THAT ARTICLE
5 ( 1 ) OF COUNCIL DIRECTIVE NO 76/207 OF 9 FEBRUARY 1976 , WHICH PROHIBITS ANY
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX WITH REGARD TO WORKING CONDITIONS ,
INCLUDING THE CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL , MAY BE RELIED UPON AS AGAINST
A STATE AUTHORITY ACTING IN ITS CAPACITY AS EMPLOYER , IN ORDER TO AVOID THE
APPLICATION OF ANY NATIONAL PROVISION WHICH DOES NOT CONFORM TO ARTICLE 5 (
1 ).

Decision on costs

COSTS

57 THE COSTS INCURRED BY THE UNITED KINGDOM AND THE COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES , WHICH HAVE SUBMITTED OBSERVATIONS TO THE COURT ,
ARE NOT RECOVERABLE . AS THESE PROCEEDINGS ARE , IN SO FAR AS THE PARTIES TO
THE MAIN PROCEEDINGS ARE CONCERNED , IN THE NATURE OF A STEP IN THE ACTION
BEFORE THE NATIONAL COURT , THE DECISION AS TO COSTS IS A MATTER FOR THAT
COURT .

Operative part

ON THOSE GROUNDS ,

THE COURT ,

IN ANSWER TO THE QUESTIONS REFERRED TO IT BY THE COURT OF APPEAL BY AN
ORDER OF 12 MARCH 1984 , HEREBY RULES :
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( 1 ) ARTICLE 5 ( 1 ) OF DIRECTIVE NO 76/207 MUST BE INTERPRETED AS MEANING THAT
A GENERAL POLICY CONCERNING DISMISSAL INVOLVING THE DISMISSAL OF A WOMAN
SOLELY BECAUSE SHE HAS ATTAINED OR PASSED THE QUALIFYING AGE FOR A STATE
PENSION , WHICH AGE IS DIFFERENT UNDER NATIONAL LEGISLATION FOR MEN AND FOR
WOMEN , CONSTITUTES DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX , CONTRARY TO THAT
DIRECTIVE .

( 2 ) ARTICLE 5 ( 1 ) OF COUNCIL DIRECTIVE NO 76/207 OF 9 FEBRUARY 1976 , WHICH
PROHIBITS ANY DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX WITH REGARD TO WORKING
CONDITIONS , INCLUDING THE CONDITIONS GOVERNING DISMISSAL , MAY BE RELIED
UPON AS AGAINST A STATE AUTHORITY ACTING IN ITS CAPACITY AS EMPLOYER , IN
ORDER TO AVOID THE APPLICATION OF ANY NATIONAL PROVISION WHICH DOES NOT
CONFORM TO ARTICLE 5 ( 1 ).
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

8. března 2022(*)

„Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb služeb – Vysílání pracovníků – Směrnice
2014/67/EU – Článek 20 – Sankce – Přiměřenost – Přímý účinek – Zásada přednosti
unijního práva“

Ve věci C-205/20,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Landesverwaltungsgericht Steiermark (Zemský správní soud
Štýrska, Rakousko) ze dne 27. dubna 2020, došlým Soudnímu dvoru dne 8. května 2020,
v řízení

NE

proti

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,

za přítomnosti:

Finanzpolizei Team 91,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda, L. Bay Larsen (zpravodaj), místopředseda, A. Prechal,
E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen a I. Ziemele, předsedové senátů,
J.-C. Bonichot, T. von Danwitz, M. Safjan, N. Piçarra, L. S. Rossi, A. Kumin a N. Wahl,
soudci,

generální advokát: M. Bobek,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za rakouskou vládu A. Poschem, jakož i J. Schmoll a C. Leeb, jako zmocněnci,

–        za českou vládu M. Smolkem, J. Vláčilem a J. Pavlišem, jako zmocněnci,

–        za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

–        za Evropskou komisi B.-R. Killmannem a L. Malferrarim, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 23. září 2021,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 20 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování
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směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. 2014, L 159, s. 11).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi NE a Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (správní úřad okresu Hartbergu-Fürstenfeldu, Rakousko), jehož
předmětem je pokuta, která byla prvně uvedené osobě uložena uvedeným orgánem za
různá porušení ustanovení rakouského pracovního práva.

 Právní rámec

 Směrnice 2014/67

3        Článek 20 směrnice 2014/67 stanoví:

„Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto
směrnici a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich provádění a dodržování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato
ustanovení Komisi do 18. června 2016. Neprodleně jí oznámí jakékoli jejich následné
změny.“

 Rakouské právo

4        Ustanovení § 52 odst. 1 a 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (soudní řád
správní, BGB1. I, 33/2013), ve znění použitelném na spor v původním řízení, zní takto:

„1.      V každém rozsudku správního soudu, v němž je potvrzeno rozhodnutí, kterým se
ukládá sankce za správní přestupek, stanoví soud výši příspěvku na náklady řízení, které
musí uhradit ten, komu byla uložena tato sankce.

2.      Výše tohoto příspěvku v řízení o správní žalobě představuje 20 % uložené sankce,
nejméně však 10 eur; v případě, že sankce spočívá v trestu odnětí svobody, se pro
výpočet nákladů rovná jeden den trestu odnětí svobody částce 100 eur. [...]“

5        Ustanovení § 26 odst. 1 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (zákon
o potírání mzdového a sociálního dumpingu, BGB1. I, 44/2016), ve znění použitelném na
věc v původním řízení (dále jen „LSD-BG“), uvádí:

„Každý, kdo jako zaměstnavatel nebo podnik poskytující pracovníky ve smyslu § 19
odst. 1:

1.      nepodá v rozporu s § 19 požadované prohlášení, včetně pozdějších změn údajů
(prohlášení o změně), nebo tak neučiní včas nebo úplně, nebo

[...]

3.      nemá v rozporu s § 21 odst. 1 nebo 2 k dispozici požadované dokumenty, nebo je na
místě nepředloží daňovým orgánům [...] v elektronické podobě,

se dopustí správního přestupku a okresní správní orgán mu uloží za každého dotčeného
pracovníka pokutu ve výši od 1 000 eur do 10 000 eur a v případě opakovaného
protiprávního jednání ve výši od 2 000 eur do 20 000 eur.“
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6        Ustanovení § 27 odst. 1 LSD-BG stanoví:

„Každý, kdo v rozporu s § 12 odst. 1 bodem 3 nepředloží požadované dokumenty, se
dopustí správního přestupku a okresní správní orgán mu uloží za každého dotčeného
pracovníka pokutu ve výši od 500 eur do 5 000 eur a v případě opakovaného
protiprávního jednání ve výši od 1 000 eur do 10 000 eur. [...]“

7        Ustanovení § 28 LSD-BG zní následovně:

„Každý, kdo jako

1.      zaměstnavatel nemá v rozporu s § 22 odst. 1 nebo 1a k dispozici mzdovou
dokumentaci, […]

[...]

se dopustí správního přestupku a okresní správní orgán mu uloží za každého dotčeného
pracovníka pokutu ve výši od 1 000 eur do 10 000 eur a v případě opakovaného
protiprávního jednání ve výši od 2 000 eur do 20 000 eur; v případě více než tří
dotčených pracovníků činí tato pokuta za každého dotčeného pracovníka 2 000 eur až
20 000 eur a v případě opakovaného protiprávního jednání od 4 000 eur do 50 000 eur.“

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

8        CONVOI s. r. o., společnost se sídlem na Slovensku, vyslala zaměstnance do
společnosti Niedec Global Appliance Austria GmbH se sídlem v Fürstenfeldu (Rakousko).

9        Na základě zjištění učiněných při kontrole provedené dne 24. ledna 2018 uložil
okresní správní úřad v Hartbergu-Fürstenfeldu rozhodnutím ze dne 14. června 2018 NE
jakožto zástupkyni společnosti CONVOI pokutu ve výši 54 000 eur z důvodu nesplnění
několika povinností stanovených v LSD-BG, které se týkaly zejména prohlášení o vyslání
příslušnému vnitrostátnímu orgánu, jakož i uchovávání mzdové dokumentace.

10      NE podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k předkládajícímu soudu, kterým je
Landesverwaltungsgericht Steiermark (Zemský správní soud Štýrska, Rakousko).

11      Na základě rozhodnutí ze dne 9. října 2018 předložil uvedený soud Soudnímu dvoru
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se souladu takových sankcí, jako jsou
sankce stanovené vnitrostátní právní úpravou dotčenou ve věci v původním řízení,
s unijním právem, a zejména se zásadou proporcionality.

12      V usnesení ze dne 19. prosince 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C-645/18, nezveřejněné, EU:C:2019:1108), Soudní dvůr rozhodl, že článek 20 směrnice
2014/67 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která
v případě nesplnění povinností v oblasti pracovního práva týkajících se ohlašování
pracovníků a uchovávání mzdové dokumentace stanoví vysoké pokuty:

–        které nesmí být nižší než předem stanovená částka;

–        které jsou ukládány kumulativně za každého dotčeného zaměstnance a bez horní
hranice a 
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–        k nimž se v případě zamítnutí žaloby podané proti rozhodnutí, kterým byly tyto
pokuty uloženy, připočítává příspěvek na náklady řízení ve výši 20 % z částky pokut.

13      Předkládající soud uvádí, že v návaznosti na toto usnesení vnitrostátní zákonodárce
nezměnil právní úpravu, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, a zejména
s ohledem na úvahy uvedené v rozsudku ze dne 4. října 2018, Link Logistik N&N
(C-384/17, EU:C:2018:810), jakož i na existenci rozdílných názorů mezi rakouskými soudy
v tom, jakým způsobem má být použita judikatura Soudního dvora v této oblasti, si klade
otázku, zda a případně v jakém rozsahu lze takovou právní úpravu nepoužít.

14      Má zejména za to, že důsledky, které by měl z uvedeného usnesení vyvodit, by jej
mohly vést buď k tomu, že by nepoužil části uvedené právní úpravy, které brání uložení
přiměřených sankcí, nebo k tomu, že by vůbec nepoužil sankce stanovené touto právní
úpravou.

15      Za těchto podmínek se Landesverwaltungsgericht Steiermark (Zemský správní soud
Štýrska, Rakousko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné
otázky:

„1)      Je požadavek přiměřenosti sankcí stanovený v článku 20 směrnice [2014/67]
a vyložený v [usneseních ze dne 19. prosince 2019, Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, nezveřejněné, EU:C:2019:1108), a ze dne 19. prosince
2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19 a C-492/19 až
C-494/19, nezveřejněné, EU:C:2019:1103)], přímo použitelným ustanovením směrnice?

2)      V případě záporné odpovědi na první otázku:

Umožňuje a vyžaduje výklad práva členských států v souladu s unijním právem, aby
soudy a správní orgány členských států, nebyl-li přijat nový vnitrostátní právní předpis,
doplnily vnitrostátní sankční ustanovení použitelná v projednávaném případě o kritéria
přiměřenosti stanovená v usneseních Soudního dvora Evropské unie [ze dne 19. prosince
2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, nezveřejněné,
EU:C:2019:1108), a ze dne 19. prosince 2019, Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19 a C-492/19 až C-494/19, nezveřejněné,
EU:C:2019:1103)]?“

 K předběžným otázkám

 K první otázce

16      Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda článek 20 směrnice 2014/67
v rozsahu, v němž vyžaduje, aby sankce, které stanoví, byly přiměřené, má přímý účinek,
a jednotlivci se tak mohou tohoto článku dovolávat před vnitrostátními soudy vůči
členskému státu, který jej nesprávně provedl.

17      Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že ve všech případech, kdy se
ustanovení směrnice z hlediska svého obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně
přesná, jsou jednotlivci oprávněni dovolávat se jich před vnitrostátními soudy vůči státu,
a to ať již v případě, že stát směrnici včas neprovedl do vnitrostátního práva, tak
i v případě, že ji provedl nesprávně (rozsudek ze dne 6. listopadu 2018,
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Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874,
bod 63 a citovaná judikatura).

18      Soudní dvůr upřesnil, že ustanovení unijního práva je bezpodmínečné, jestliže
ukládá povinnost, která není vázána na žádnou podmínku, a při jejím plnění ani v jejích
účincích není podmíněna žádným aktem ze strany orgánů Unie nebo členských států,
a dále že je dostatečně přesné, aby se jej mohl právní subjekt dovolávat a aby jej mohl
uplatnit soud, jestliže ukládá povinnost jednoznačným způsobem (rozsudek ze dne
14. ledna 2021, RTS infra a Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C-387/19, EU:C:2021:13,
bod 46, jakož i citovaná judikatura).

19      Soudní dvůr kromě toho rozhodl, že i když směrnice ponechává členským státům
určitý prostor pro uvážení při jejím provádění, ustanovení této směrnice lze považovat za
přesné a bezpodmínečné, pokud členským státům jednoznačně ukládá přesnou povinnost
dosáhnout výsledku, který není vázán na žádnou podmínku, co se týče použití pravidla
v něm obsaženého (rozsudek ze dne 14. ledna 2021, RTS infra a Aannemingsbedrijf
Norré-Behaegel, C-387/19, EU:C:2021:13, bod 47, jakož i citovaná judikatura).

20      V projednávané věci ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce vyplývá, že
předkládající soud má s ohledem na usnesení ze dne 19. prosince 2019,
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, nezveřejněné,
EU:C:2019:1108), za to, že přijetím vnitrostátní právní úpravy použitelné na spor
v původním řízení rakouský zákonodárce nesprávně provedl požadavek přiměřenosti
sankcí stanovený v článku 20 směrnice 2014/67.

21      Podle tohoto ustanovení členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů provádějících tuto směrnici a takto stanovené sankce musí být zejména
přiměřené.

22      Zaprvé je třeba uvést, že požadavek přiměřenosti sankcí stanovený v uvedeném
ustanovení má bezpodmínečný charakter.

23      Znění článku 20 směrnice 2014/67 totiž uvádí tento požadavek absolutním
způsobem.

24      Kromě toho zákaz stanovit nepřiměřené sankce, který je důsledkem uvedeného
požadavku, nevyžaduje žádné opatření ze strany unijních orgánů a toto ustanovení
nepřiznává členským státům pravomoc podmínit nebo omezit rozsah tohoto zákazu
(obdobně viz rozsudek ze dne 15. dubna 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, bod
62).

25      Okolnost, že článek 20 této směrnice musí být proveden, nemůže zpochybnit
bezpodmínečnou povahu požadavku přiměřenosti sankcí stanoveného v tomto článku.

26      V tomto ohledu je nutno ještě dodat, že výklad, podle kterého by nezbytnost
provedení požadavku přiměřenosti sankcí stanoveného v článku 20 uvedené směrnice
mohla tento požadavek zbavit bezpodmínečného charakteru, by vedl k tomu, že by
dotčeným jednotlivcům bylo zabráněno dovolávat se případně zákazu stanovit
nepřiměřené sankce, který tento požadavek ukládá. Bylo by přitom neslučitelné se
závaznou povahou, kterou dané směrnici přiznává článek 288 SFEU, kdyby byla zásadně
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vyloučena možnost dotčených osob dovolávat se takového zákazu (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 26. června 2019, Craeynest a další, C-723/17, EU:C:2019:533, bod 32,
jakož i citovaná judikatura).

27      Pokud jde zadruhé o otázku, zda má článek 20 směrnice 2014/67 dostatečně
přesnou povahu v rozsahu, v němž stanoví požadavek přiměřenosti sankcí, je třeba
konstatovat, že toto ustanovení sice ponechává členským státům určitý prostor pro
uvážení při definování sankcí použitelných v případě porušení vnitrostátních předpisů
provádějících tuto směrnici, avšak takový prostor pro uvážení je omezen zákazem
stanovit nepřiměřené sankce, jenž je v tomto ustanovení stanoven obecným
a jednoznačným způsobem.

28      Takový požadavek přiměřenosti sankcí tedy musí členské státy v každém případě
provést podle článku 20 uvedené směrnice a skutečnost, že mají v této souvislosti prostor
pro uvážení, sama o sobě nebrání tomu, aby mohl být proveden soudní přezkum s cílem
ověřit, zda dotyčný členský stát při provedení tohoto ustanovení nepřekročil meze tohoto
prostoru pro uvážení (obdobně viz rozsudky ze dne 24. října 1996, Kraaijeveld a další,
C-72/95, EU:C:1996:404, bod 59, jakož i ze dne 26. června 2019, Craeynest a další,
C-723/17, EU:C:2019:533, bod 45).

29      Z těchto úvah vyplývá, že na rozdíl od toho, co bylo rozhodnuto v bodě 56
rozsudku ze dne 4. října 2018, Link Logistik N&N (C-384/17, EU:C:2018:810), je
požadavek přiměřenosti sankcí stanovený v článku 20 téže směrnice bezpodmínečný
a dostatečně přesný k tomu, aby se jej jednotlivci mohli dovolávat a vnitrostátní správní
orgány a soudy jej mohly uplatňovat.

30      Konkrétně v případě, že členský stát překročí svou posuzovací pravomoc tím, že
přijme vnitrostátní právní úpravu, jež stanoví nepřiměřené sankce za porušení
vnitrostátních předpisů provádějících směrnici 2014/67, musí mít dotčená osoba možnost
dovolávat se přímo požadavku přiměřenosti sankcí stanoveného v článku 20 uvedené
směrnice proti takové právní úpravě (obdobně viz rozsudky ze dne 28. června 2007, JP
Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust a The Association of Investment Trust
Companies, C-363/05, EU:C:2007:391, bod 61, jakož i ze dne 28. listopadu 2013, MDDP,
C-319/12, EU:C:2013:778, bod 51).

31      Je ostatně třeba připomenout, že dodržování zásady proporcionality, která je
obecnou zásadou unijního práva, je pro členské státy při uplatňování tohoto práva
závazné, a to i v případě neexistence harmonizace unijních právních předpisů v oblasti
použitelných sankcí [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 26. dubna 2017, Farkas,
C-564/15, EU:C:2017:302, bod 59, a ze dne 27. ledna 2022, Komise v. Španělsko
(Informační povinnost v daňové oblasti), C-788/19, EU:C:2022:55, bod 48]. Pokud
členské státy v rámci takového uplatňování přijmou sankce zvláště trestní povahy, musí
dodržovat čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), podle
něhož výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu. Tato zásada proporcionality,
kterou článek 20 směrnice 2014/67 pouze připomíná, má přitom kogentní povahu.

32      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak,
že článek 20 směrnice 2014/67 v rozsahu, v němž vyžaduje, aby sankce, které stanoví,
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byly přiměřené, má přímý účinek, a jednotlivci se tak mohou tohoto článku dovolávat
před vnitrostátními soudy vůči členskému státu, který jej nesprávně provedl.

 K druhé otázce

33      Úvodem je třeba poznamenat, že ačkoli je druhá otázka formálně položena pro
případ záporné odpovědi na první otázku, z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že druhou
otázkou se vnitrostátní soud obecně táže, zda v případě, že by neměl možnost provést
výklad vnitrostátní právní úpravy dotčené v původním řízení v souladu s požadavkem
přiměřenosti sankcí stanoveným v článku 20 směrnice 2014/67, musí upustit od použití
této právní úpravy jako celku, nebo ji může doplnit tak, aby došlo k uložení přiměřených
sankcí.

34      Je tedy třeba mít za to, že podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda
zásada přednosti unijního práva musí být vykládána v tom smyslu, že ukládá
vnitrostátním orgánům povinnost upustit od použití vnitrostátní právní úpravy, která je
v rozporu s požadavkem přiměřenosti sankcí stanoveným v článku 20 směrnice 2014/67,
jako celku, nebo zda znamená, že tyto vnitrostátní orgány nepoužijí takovou právní
úpravu pouze v rozsahu nezbytném k uložení přiměřených sankcí.

35      V tomto ohledu je třeba připomenout, že v zájmu zajištění účinnosti všech
ustanovení unijního práva ukládá zásada přednosti vnitrostátním soudům zejména
povinnost, aby v co možná největším rozsahu vykládaly své vnitrostátní právo způsobem,
který je v souladu s unijním právem (rozsudek ze dne 24. června 2019, Popławski,
C-573/17, EU:C:2019:530, bod 57).

36      Povinnost konformního výkladu vnitrostátního práva má nicméně určité meze
a nemůže sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva contra legem (rozsudek ze
dne 6. října 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, bod 72 a citovaná judikatura).

37      Je třeba rovněž připomenout, že ze zásady přednosti plyne, že pokud vnitrostátní
soud, jenž má v rámci svých pravomocí uplatnit ustanovení unijního práva, nemůže
vyložit vnitrostátní právní úpravu v souladu s požadavky unijního práva, má povinnost
zajistit plný účinek požadavků tohoto práva ve sporu, jenž mu byl předložen, tak, že na
základě své vlastní pravomoci podle potřeby upustí od použití jakékoli vnitrostátní právní
úpravy či praktiky, i když jsou pozdějšího data, které jsou v rozporu s ustanovením
unijního práva s přímým účinkem, aniž musí nejprve žádat o odstranění této vnitrostátní
právní úpravy či praktiky legislativní cestou nebo jakýmkoliv jiným ústavním postupem či
na toto odstranění čekat (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. června 2019,
Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, body 58 a 61, jakož i ze dne 21. prosince 2021,
Euro Box Promotion a další, C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 a C-840/19,
EU:C:2021:1034, bod 252).

38      Jak vyplývá z posouzení první otázky, požadavek přiměřenosti sankcí stanovený
v článku 20 směrnice 2014/67 splňuje podmínky požadované k tomu, aby zakládal přímý
účinek.

39      V případě, že se jednotlivec tohoto požadavku dovolává před vnitrostátním soudem
vůči členskému státu, který jej provedl nesprávně, je tedy na tomto soudu, aby zajistil
jeho plnou účinnost, a pokud nemůže vyložit vnitrostátní právní úpravu v souladu s tímto
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požadavkem, aby na základě své vlastní pravomoci upustil od použití vnitrostátních
ustanovení, která jsou podle všeho s tímto požadavkem neslučitelná.

40      V projednávané věci z bodů 32 až 41 usnesení ze dne 19. prosince 2019,
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, nezveřejněné,
EU:C:2019:1108), vyplývá, že i když je taková vnitrostátní právní úprava, jako je právní
úprava dotčená ve věci v původním řízení, vhodná k dosažení sledovaných legitimních
cílů, překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů, jelikož kombinuje různé
charakteristiky, zejména ničím nelimitovaný souběh pokut, které nemohou být nižší než
předem stanovená částka.

41      Je však třeba připomenout, že tyto vlastnosti, posuzované samostatně, nutně tento
požadavek neporušují. Soudní dvůr tak v bodě 35 uvedeného usnesení rozhodl, že právní
úprava, která stanoví peněžité sankce, jejichž výše se mění v závislosti na počtu
zaměstnanců, jichž se týká nesplnění některých povinností v oblasti pracovního práva, se
sama o sobě nejeví jako nepřiměřená.

42      Za účelem zajištění plné účinnosti požadavku přiměřenosti sankcí stanoveného
v článku 20 směrnice 2014/67 je proto povinností vnitrostátního soudu, kterému byla
předložena žaloba proti sankci přijaté na základě vnitrostátního režimu použitelného
v případě porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici, aby upustil od
použití části vnitrostátní právní úpravy, z níž vyplývá nepřiměřená povaha sankcí, tak aby
bylo dosaženo uložení přiměřených sankcí, které jsou zároveň účinné a odrazující.

43      Jak totiž bylo připomenuto v bodě 40 tohoto rozsudku, i když Soudní dvůr rozhodl,
že některé způsoby stanovení výše pokut v LSD-BG nejsou slučitelné s článkem 20
směrnice 2014/67, nezpochybnil však zásadu, která je stanovena týmž ustanovením,
podle níž musí být porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici
sankcionováno, přičemž v bodě 32 usnesení ze dne 19. prosince 2019,
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, nezveřejněné,
EU:C:2019:1108), zdůraznil, že dotčená vnitrostátní právní úprava je vhodná k dosažení
cílů sledovaných uvedenou směrnicí.

44      V takovém případě tedy k zajištění plného uplatnění požadavku přiměřenosti sankcí
stanoveného v článku 20 téže směrnice postačí upustit od použití vnitrostátních
ustanovení pouze v rozsahu, v jakém brání uložení přiměřených sankcí, aby bylo
zaručeno, že sankce uložené dotčené osobě budou v souladu s tímto požadavkem.

45      Dále je třeba s ohledem na obavy vyjádřené českou a polskou vládou upřesnit, že
takový výklad není zpochybněn zásadami právní jistoty, zákonnosti trestných činů
a trestů, jakož i rovného zacházení.

46      Zaprvé, pokud jde o zásadu právní jistoty, tato zásada zejména vyžaduje, aby
právní úprava byla jasná a přesná, tak aby jednotlivci mohli jednoznačně rozpoznat svá
práva a povinnosti a postupovat podle toho (rozsudek ze dne 28. března 2017, Rosneft,
C-72/15, EU:C:2017:236, bod 161 a citovaná judikatura).

47      Zásada zákonnosti trestných činů a trestů, která je zakotvena v čl. 49 odst. 1 Listiny
a která podle judikatury Soudního dvora představuje zvláštní vyjádření obecné zásady
právní jistoty, zejména požaduje, aby zákon jasně definoval protiprávní jednání a tresty,
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které za ně lze uložit (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. března 2017, Rosneft,
C-72/15, EU:C:2017:236, bod 162 a citovaná judikatura).

48      Kromě toho, zatímco zásada zákazu zpětné účinnosti trestního práva, jež je
nedílnou součástí zásady zákonnosti trestných činů a trestů, brání zejména tomu, aby
soud mohl v průběhu řízení zpřísnit režim trestněprávní odpovědnosti osob, s nimiž je
takové řízení vedeno (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. prosince 2017, M. A. S.
a M. B., C-42/17, EU:C:2017:936, bod 57 a citovaná judikatura), nebrání naopak tomu,
aby byly těmto osobám uloženy tresty mírnější.

49      V projednávané věci z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že vnitrostátní sankční
režim dotčený ve věci v původním řízení vymezuje v oblasti pracovního práva protiprávní
jednání týkající se porušení povinností souvisejících s ohlašováním pracovníků
a uchovávání mzdové dokumentace a stanoví sankce za tato porušení.

50      V takovém kontextu má dodržení požadavku přiměřenosti uvedeného v článku 20
směrnice 2014/67 za následek pouze to, že tento soud zmírňuje přísnost sankcí, které
mohou být uloženy.

51      Okolnost, že v takovém případě, jako je případ dotčený v původním řízení, bude
uložená sankce mírnější než sankce stanovená použitelnou vnitrostátní právní úpravou,
jelikož se na základě tohoto požadavku tato úprava částečně nepoužije, přitom nemůže
být považována za porušení zásad právní jistoty, zákonnosti trestných činů a trestů, jakož
i zákazu zpětné účinnosti trestního práva.

52      V každém případě, i když za účelem zajištění dodržení požadavku přiměřenosti
sankcí použitelných v případě porušení vnitrostátních předpisů provádějících směrnici
2014/67 může být vnitrostátní orgán veden k tomu, aby při ukládání takové sankce
upustil od použití některých prvků vnitrostátní právní úpravy týkající se těchto sankcí, nic
to nemění na tom, že takto přijatá sankce zůstane přijatá na základě uvedené právní
úpravy.

53      Proto i kdyby okolnost, že vnitrostátní orgán musí upustit od použití části téže
vnitrostátní právní úpravy, mohla způsobit určitou nejednoznačnost, pokud jde o právní
normy použitelné na tato protiprávní jednání, není tím porušena zásada právní jistoty ani
zásada zákonnosti trestných činů a trestů.

54      Zadruhé z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že rovnost před zákonem
zakotvená v článku 20 Listiny je obecnou zásadou unijního práva, která vyžaduje, aby se
srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi stejně, není-li
rozlišování objektivně odůvodněno [rozsudek ze dne 2. září 2021, État belge (Právo
pobytu v případě domácího násilí), C-930/19, EU:C:2021:657, bod 57 a citovaná
judikatura].

55      Požadavek na srovnatelnost situací pro účely určení, že došlo k porušení zásady
rovného zacházení, musí být posuzován s ohledem na veškeré skutečnosti, které tyto
situace charakterizují [rozsudek ze dne 2. září 2021, État belge (Právo pobytu v případě
domácího násilí), C-930/19, EU:C:2021:657, bod 58 a citovaná judikatura].
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56      Vzhledem k tomu, že požadavek přiměřenosti stanovený v článku 20 směrnice
2014/67 vede k omezení sankcí, které musí dodržovat všechny vnitrostátní orgány
pověřené uplatňováním tohoto požadavku v rámci svých pravomocí, přičemž těmto
orgánům současně umožňuje ukládat různé sankce v závislosti na závažnosti porušení na
základě použitelné vnitrostátní právní úpravy, přitom nelze mít za to, že takový
požadavek porušuje zásadu rovného zacházení.

57      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět
tak, že zásada přednosti unijního práva musí být vykládána v tom smyslu, že ukládá
vnitrostátním orgánům povinnost neuplatnit vnitrostátní právní úpravu, jejíž část je
v rozporu s požadavkem přiměřenosti sankcí stanoveným v článku 20 směrnice 2014/67,
a to pouze v rozsahu nezbytném k uložení přiměřených sankcí.

 K nákladům řízení

58      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastnice původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastnic řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Článek 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne
15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému
IMI“), v rozsahu, v němž vyžaduje, aby sankce, které stanoví, byly přiměřené, má
přímý účinek, a jednotlivci se tak mohou tohoto článku dovolávat před
vnitrostátními soudy vůči členskému státu, který jej nesprávně provedl.

2)      Zásada přednosti unijního práva musí být vykládána v tom smyslu, že ukládá
vnitrostátním orgánům povinnost neuplatnit vnitrostátní právní úpravu, jejíž část je
v rozporu s požadavkem přiměřenosti sankcí stanoveným v článku 20 směrnice
2014/67, a to pouze v rozsahu nezbytném k uložení přiměřených sankcí.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 12. 7. 1990

In Case C-188/89,

REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the House of Lords for a
preliminary ruling in the proceedings pending before that court between

A . Foster, G . A . H . M . Fulford-Brown, J . Morgan, M . Roby, E . M . Salloway and P .
Sullivan

and

British Gas plc,

on the interpretation of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the
implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access
to employment, vocational training and promotion, and working conditions ( Official
Journal 1976 L 39, p . 40 ),

THE COURT

composed of : Sir Gordon Slynn, President of Chamber, acting as President, C . N .
Kakouris, F . A . Schockweiler and M . Zuleeg ( Presidents of Chambers ), G . F . Mancini, R
. Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F .
Grévisse and M . Diéz de Velasco, Judges,

Advocate General : W . Van Gerven

Registrar : H . A . Ruehl, Principal Administrator,

after considering the observations submitted on behalf of

Mrs Foster and Others by James Goudie, QC, and John Cavanagh, barrister, instructed by
Bruce Piper, solicitor,

British Gas plc by Michael J . Beloff, QC, and Elizabeth Slade, barrister, instructed by C . E .
H . Twiss, HQ Director of Legal Services, British Gas plc,

the United Kingdom by Susan J . Hay, of the Treasury Solicitor' s Department, assisted by
John Laws and David Pannick, barristers, acting as Agents,

the Commission of the European Communities by Karen Banks, a member of its Legal
Department, acting as Agent,

having regard to the Report for the Hearing,

after hearing the oral observations of Mrs Foster and Others, British Gas plc, the United
Kingdom and the Commission at the hearing on 15 March 1990,

after hearing the Opinion of the Advocate General delivered at the sitting on 8 May 1990,

gives the following

Judgment
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Grounds

1 By an order of 4 May 1989, which was received at the Court on 29 May 1989, the House
of Lords referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty
a question on the interpretation of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on
the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards
access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (
Official Journal 1976 L 39, p . 40 ).

2 That question was raised in proceedings between A . Foster, G . A . H . M .
Fulford-Brown, J . Morgan, M . Roby, E . M . Salloway and P . Sullivan ( hereinafter
referred to as "the appellants in the main proceedings "), women who were formerly
employed by the British Gas Corporation ( hereinafter referred to as the "BGC "), and
British Gas plc ( hereinafter referred to as the "respondent in the main proceedings "), the
successor to the rights and liabilities of the BGC, in respect of their compulsory retirement
from the BGC .

3 By virtue of the Gas Act 1972, which governed the BGC at the material time, the BGC
was a statutory corporation responsible for developing and maintaining a system of gas
supply in Great Britain, and had a monopoly of the supply of gas .

4 The members of the BGC were appointed by the competent Secretary of State . He also
had the power to give the BGC directions of a general character in relation to matters
affecting the national interest and instructions concerning its management .

5 The BGC was obliged to submit to the Secretary of State periodic reports on the
exercise of its functions, its management and its programmes . Those reports were then
laid before both Houses of Parliament . Under the Gas Act 1972 the BGC also had the
right, with the consent of the Secretary of State, to submit proposed legislation to
Parliament .

6 The BGC was required to run a balanced budget over two successive financial years .
The Secretary of State could order it to pay certain funds over to him or to allocate funds
to specified purposes .

7 The BGC was privatized under the Gas Act 1986 . Privatization resulted in the
establishment of British Gas plc, the respondent in the main proceedings, to which the
rights and liabilities of the BGC were transferred with effect from 24 August 1986 .

8 The appellants in the main proceedings were required to retire by the BGC on various
dates between 27 December 1985 and 22 July 1986, on attaining the age of 60 . These
retirements reflected a general policy pursued by the BGC, that of requiring its employees
to retire upon reaching the age at which they were entitled to a State pension pursuant to
British legislation, that is to say 60 years of age for women and 65 for men .

9 The appellants in the main proceedings, who wished to continue to work, brought
proceedings for damages before the British courts asserting that their retirement by the
BGC was contrary to Article 5(1 ) of Directive 76/207 . According to that provision,
"application of the principle of equal treatment with regard to working conditions,
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including the conditions governing dismissal, means that men and women shall be
guaranteed the same conditions without discrimination on grounds of sex ".

10 According to the order of the House of Lords, the parties to the main proceedings are
agreed that on the basis of the judgment of the Court in Case 152/84 Marshall v
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority [1986] ECR 723 the
dismissals were contrary to Article 5(1 ) of Directive 76/207 . They are also agreed that
those dismissals were not unlawful under the British legislation in force at the material
time and that according to previous judgments of the House of Lords that legislation
cannot be interpreted in a manner consistent with Directive 76/207 . The parties are in
dispute over the issue whether Article 5(1 ) of the directive may be relied on against the
BGC .

11 It was in those circumstances that the House of Lords stayed the proceedings and
referred the following question to the Court for a preliminary ruling :

"Was the BGC ( at the material time ) a body of such a type that the appellants are
entitled in English courts and tribunals to rely directly upon Council Directive 76/207 of 9
February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working
conditions so as to be entitled to a claim for damages on the ground that the retirement
policy of the BGC was contrary to the directive?"

12 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts of the
case, the relevant Community legislation, the course of the procedure and the written
observations submitted to the Court, which are mentioned or discussed hereinafter only
in so far as is necessary for the reasoning of the Court .

The jurisdiction of the Court

13 Before considering the question referred by the House of Lords, it must first be
observed as a preliminary point that the United Kingdom has submitted that it is not a
matter for the Court of Justice but for the national courts to determine, in the context of
the national legal system, whether the provisions of a directive may be relied upon
against a body such as the BGC .

14 The question what effects measures adopted by Community institutions have and in
particular whether those measures may be relied on against certain categories of persons
necessarily involves interpretation of the articles of the Treaty concerning measures
adopted by the institutions and the Community measure in issue .

15 It follows that the Court of Justice has jurisdiction in proceedings for a preliminary
ruling to determine the categories of persons against whom the provisions of a directive
may be relied on . It is for the national courts, on the other hand, to decide whether a
party to proceedings before them falls within one of the categories so defined .

Reliance on the provisions of the directive against a body such as the BGC

16 As the Court has consistently held ( see the judgment in Case 8/81 Becker v
Hauptzollamt Muenster-Innenstadt [1982] ECR 53, paragraphs 23 to 25 ), where the

125



Community authorities have, by means of a directive, placed Member States under a duty
to adopt a certain course of action, the effectiveness of such a measure would be
diminished if persons were prevented from relying upon it in proceedings before a court
and national courts were prevented from taking it into consideration as an element of
Community law . Consequently, a Member State which has not adopted the implementing
measures required by the directive within the prescribed period may not plead, as against
individuals, its own failure to perform the obligations which the directive entails . Thus,
wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject-matter is concerned,
to be unconditional and sufficiently precise, those provisions may, in the absence of
implementing measures adopted within the prescribed period, be relied upon as against
any national provision which is incompatible with the directive or in so far as the
provisions define rights which individuals are able to assert against the State .

17 The Court further held in its judgment in Case 152/84 Marshall, paragraph 49, that
where a person is able to rely on a directive as against the State he may do so regardless
of the capacity in which the latter is acting, whether as employer or as public authority .
In either case it is necessary to prevent the State from taking advantage of its own failure
to comply with Community law .

18 On the basis of those considerations, the Court has held in a series of cases that
unconditional and sufficiently precise provisions of a directive could be relied on against
organizations or bodies which were subject to the authority or control of the State or had
special powers beyond those which result from the normal rules applicable to relations
between individuals .

19 The Court has accordingly held that provisions of a directive could be relied on against
tax authorities ( the judgments in Case 8/81 Becker, cited above, and in Case C-221/88
ECSC v Acciaierie e Ferriere Busseni ( in liquidation ) [1990] ECR I-495 ), local or regional
authorities ( judgment in Case 103/88 Fratelli Costanzo v Comune di Milano [1989] ECR
1839 ), constitutionally independent authorities responsible for the maintenance of public
order and safety ( judgment in Case 222/84 Johnston v Chief Constable of the Royal
Ulster Constabulary [1986] ECR 1651 ), and public authorities providing public health
services ( judgment in Case 152/84 Marshall, cited above ).

20 It follows from the foregoing that a body, whatever its legal form, which has been
made responsible, pursuant to a measure adopted by the State, for providing a public
service under the control of the State and has for that purpose special powers beyond
those which result from the normal rules applicable in relations between individuals is
included in any event among the bodies against which the provisions of a directive
capable of having direct effect may be relied upon .

21 With regard to Article 5(1 ) of Directive 76/207 it should be observed that in the
judgment in Case 152/84 Marshall, cited above, paragraph 52, the Court held that that
provision was unconditional and sufficiently precise to be relied on by an individual and to
be applied by the national courts .

22 The answer to the question referred by the House of Lords must therefore be that
Article 5(1 ) of Council Directive 76/207 of 9 February 1976 may be relied upon in a claim

126



for damages against a body, whatever its legal form, which has been made responsible,
pursuant to a measure adopted by the State, for providing a public service under the
control of the State and has for that purpose special powers beyond those which result
from the normal rules applicable in relations between individuals .

Decision on costs

Costs

23 The costs incurred by the United Kingdom and by the Commission of the European
Communities, which submitted observations to the Court, are not recoverable . Since
these proceedings are, in so far as the parties to the main proceedings are concerned, a
step in the action pending before the national court, the decision as to costs is a matter
for that court .

Operative part

On those grounds,

THE COURT,

in answer to the question referred to it by the House of Lords, by order of 4 May 1989,
hereby rules :

Article 5(1 ) of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of
the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment,
vocational training and promotion, and working conditions may be relied upon in a claim
for damages against a body, whatever its legal form, which has been made responsible,
pursuant to a measure adopted by the State, for providing a public service under the
control of the State and has for that purpose special powers beyond those which result
from the normal rules applicable in relations between individuals.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

10. října 2017(*)

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Pojištění občanskoprávní
odpovědnosti z provozu motorových vozidel – Směrnice 90/232/EHS – Článek 1 –
Odpovědnost za škody na zdraví všech osob cestujících ve vozidle s výjimkou řidiče –
Povinné pojištění – Přímý účinek – Směrnice 84/5/EHS – Článek 1 odst. 4 – Subjekt
pověřený poskytováním náhrady škody pro případ věcných škod nebo škod na zdraví
způsobených nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem – Možnost dovolávat se směrnice
vůči státu – Podmínky, za nichž lze soukromoprávní subjekt považovat za odnož státu
a dovolávat se vůči němu ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek“

Ve věci C-413/15,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Supreme Court (Nejvyšší soud, Irsko) ze dne 12. května 2015,
došlým Soudnímu dvoru dne 27. července 2015, v řízení

Elaine Farrell

proti

Alanu Whittymu,

Minister for the Environment,

Ireland,

Attorney General,

Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI),

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda, A. Tizzano, místopředseda, R. Silva de Lapuerta, M.
Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas a J. Malenovský, předsedové senátů, E. Juhász, A. Borg
Barthet (zpravodaj), D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos a M. Vilaras,
soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,

vedoucí soudní kanceláře: T. Millett, náměstek vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 5. července 2016,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Minister for the Environment, Ireland a Attorney General E. Creedon a S. Purcell,
jako zmocněnkyněmi, ve spolupráci s J. Connollym, SC, a C. Tolandem, BL,

–        za Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) J. Walshem, solicitor, B. Murrayem,
barrister, a L. Reidym a B. Kennedym, SC,

–        za francouzskou vládu G. de Berguesem, D. Colasem a C. David, jako zmocněnci,
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–        za Evropskou komisi H. Krämerem a K.-Ph. Wojcikem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 22. června 2017,

vydává tento

Rozsudek

1        V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce jde o to, zda se lze vůči
soukromoprávnímu subjektu, jemuž členský stát svěřil úkol uvedený v čl. 1 odst. 4 druhé
směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu
motorových vozidel (Úř. věst. 1984, L 8, s. 17; Zvl. vyd. 06/07, s. 3), ve znění třetí
směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 (Úř. věst. 1990, L 129, s. 33; Zvl. vyd.
06/01, s. 249) (dále jen „druhá směrnice“), dovolávat ustanovení této směrnice, jež
mohou mít přímý účinek.

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu, v němž proti sobě v prvním stupni řízení
stáli E. Farrell na jedné straně a A. Whitty, Minister for the Environment (ministr životního
prostředí, Irsko), Ireland (Irsko), Attorney General a Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
na straně druhé a který se týkal náhrady za škody na zdraví, které E. Farrell utrpěla při
dopravní nehodě.

 Právní rámec

 Unijní právo

3        Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti
z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové
odpovědnosti pojištění (Úř. věst. 1972, L 103, s. 1, Zvl. vyd. 06/01, s. 10, dále jen „první
směrnice“), stanoví:

„Každý členský stát přijme […] veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že občanskoprávní
odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jeho území, byla [bude]
kryta pojištěním. Rozsah pojištěné odpovědnosti a podmínky pojistného krytí se určí na
základě těchto opatření.“

4        Článek 1 druhé směrnice stanoví:

„1.      Pojištění uvedené v článku 3 odst. 1 [první směrnice] musí povinně zahrnovat jak
věcné škody, tak škody na zdraví.

[…]

4.      Každý členský stát zřídí nebo pověří subjekt, jehož úkolem je poskytovat náhradu
škody minimálně do výše povinného pojištění pro případ věcných škod nebo škod na
zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná
povinnost stanovená v odstavci 1. Tímto ustanovením není dotčeno právo členského státu
považovat náhradu škody tímto subjektem za subsidiární či nikoliv a právo stanovit, jak se
mají řešit nároky mezi tímto subjektem a osobou či osobami odpovědnými za nehodu
a ostatními pojistiteli či orgány sociálního zabezpečení, po nichž se požaduje, aby
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odškodnily poškozeného z téže nehody. Členské státy však nesmí tomuto subjektu dovolit
vázat vyplacení náhrady škody na to, aby poškozený nějakou formou prokázal, že osoba,
která je za škodu odpovědná, není schopna nebo odmítá zaplatit náhradu škody.

[…]“

5        Článek 2 odst. 1 první pododstavec druhé směrnice stanoví:

„Každý členský stát přijme potřebná opatření k zabezpečení toho, aby pro účely čl. 3
odst. 1 [první směrnice] bylo ve vztahu k nárokům třetích osob poškozených nehodou
považováno za neplatné jakékoli zákonné ustanovení či smluvní ujednání obsažené
v pojistce vydané podle čl. 3 odst. 1 [první směrnice], které z pojištění vylučuje užívání či
řízení vozidel

–        osobami, které k tomu nejsou výslovně či nepřímo oprávněny, nebo

–        osobami bez řidičského průkazu, který by jim dovoloval řídit dotyčné vozidlo, nebo

–        osobami porušujícími zákonem stanovené technické podmínky týkající se stavu
a bezpečnosti dotyčného vozidla.“

6        Druhý až pátý bod odůvodnění třetí směrnice 90/232 (dále jen „třetí směrnice“)
zní:

„[V]zhledem k tomu, že článek 3 [první směrnice] ukládá každému členskému státu
přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že občanskoprávní odpovědnost
z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jeho území, je kryta pojištěním; že
rozsah pojištěné odpovědnosti a podmínky pojistného krytí mají být určeny na základě
těchto opatření;

vzhledem k tomu, že [druhou směrnicí] se rozdíly v úrovni a obsahu povinného pojištění
občanskoprávní odpovědnosti v jednotlivých členských státech značně zmenšily; že však
u odpovídajícího pojistného krytí ještě stále existují významné rozdíly;

vzhledem k tomu, že poškozeným z nehod motorových vozidel by mělo být zaručeno
srovnatelné zacházení nezávisle na tom, ve které oblasti [Unie] k nehodám dojde;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují mezery, zejména pokud jde
o povinnou pojistnou ochranu přepravovaných osob; že by se tyto mezery měly odstranit,
aby byla chráněna tato zvláště zranitelná kategorie potenciálních poškozených“.

7        Článek 1 první pododstavec třetí směrnice stanoví:

„Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec [druhé směrnice], kryje pojištění uvedené
v čl. 3 odst. 1 [první směrnice] odpovědnost za škody na zdraví všech osob cestujících ve
vozidle, s výjimkou řidiče, vyplývající z provozu vozidla.“

8        Podle čl. 6 odst. 2 třetí směrnice mělo Irsko lhůtu do 31. prosince 1998 pro dosažení
souladu s článkem 1 této směrnice u spolujezdců na motocyklech a lhůtu do 31. prosince
1995 k dosažení souladu s uvedeným článkem 1 u ostatních vozidel.

 Irské právo
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9        Článek 56 Road Traffic Act 1961 (zákon o silničním provozu z roku 1961), ve znění
rozhodném v původním řízení (dále jen „zákon z roku 1961“), stanoví, že každý
provozovatel motorového vozidla musí být pojištěn pro případ škod na zdraví či věcných
škod způsobených třetím osobám na veřejném prostranství. Toto povinné pojištění se
však nevztahuje na škody způsobené osobám přepravovaným v částech vozidel, které
nejsou vybaveny pro cestující.

10      Podle článku 78 zákona z roku 1961 musí být pojistitelé, kteří v Irsku provozují
pojištění motorových vozidel, členy MIBI.

11      MIBI je společnost s ručením omezeným bez základního kapitálu, která je plně
financována svými členy, jimiž jsou pojistitelé působící na trhu s pojištěním motorových
vozidel v Irsku. Společnost MIBI byla zřízena v listopadu 1954 na základě dohody mezi
Department of Local Government (ministerstvo pro místní samosprávu, Irsko) a pojistiteli
poskytujícími v Irsku pojištění motorových vozidel.

12      Podle článku 2 dohody uzavřené v roce 1988 mezi ministrem životního prostředí
a společností MIBI může být společnost MIBI žalována jakoukoli osobou, která se domáhá
náhrady škody po nepojištěném nebo neidentifikovaném řidiči. Podle článku 4 této
dohody souhlasí společnost MIBI s tím, že poskytne náhradu škody obětem nepojištěných
nebo neidentifikovaných řidičů. Povinnost společnosti MIBI poskytnout obětem náhradu
škody vzniká, jestliže povinnost uložená rozsudkem není v plném rozsahu splněna do 28
dnů, avšak pouze tehdy, vztahuje-li se tento rozsudek na „jakoukoliv odpovědnost za
škodu na zdraví nebo věcnou škodu, která musí být kryta schválenou pojistkou podle
článku 56 [zákona z roku 1961]“.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

13      E. Farrell se dne 26. ledna 1996 stala obětí dopravní nehody, když cestovala
v dodávce, nad níž její majitel a řidič, A. Whitty, ztratil kontrolu. V okamžiku nehody
seděla E. Farrell na podlaze vozidla A. Whittyho, které nebylo navrženo ani vyrobeno pro
přepravu cestujících v jeho zadní části.

14      Vzhledem k tomu, že A. Whitty nebyl pojištěn pro případ škod na zdraví, které
E. Farrell utrpěla, domáhala se E. Farrell náhrady škody po společnosti MIBI.

15      Společnost MIBI odmítla poskytnout E. Farrell náhradu škody s odůvodněním, že
odpovědnost za škody na zdraví, které utrpěla, nespadá podle irského práva do povinného
pojištění.

16      V září 1997 zahájila E. Farrell před irskými soudy řízení proti A. Whittymu, dále proti
ministrovi životního prostředí, Irsku a Attorney General a proti společnosti MIBI, přičemž
mimo jiné tvrdila, že vnitrostátními prováděcími opatřeními, která byla v okamžiku
nehody v účinnosti, nebyla příslušná ustanovení první a třetí směrnice provedena
správně. High Court (Vrchní soud, Irsko) následně předložil Soudnímu dvoru žádost
o rozhodnutí o předběžné otázce.

17      V rámci uvedeného řízení o předběžné otázce Soudní dvůr rozhodl zaprvé, že
článek 1 třetí směrnice musí být vykládán tak, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle
které povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škodu z provozu motorového
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vozidla nepokrývá odpovědnost za škodu na zdraví způsobenou osobám cestujícím v části
vozidla, která nebyla navržena ani vyrobena se sedadly pro cestující, a zadruhé že tento
článek splňuje všechny podmínky požadované k tomu, aby vyvolával přímý účinek,
a tudíž přiznává jednotlivcům práva, která mohou uplatnit přímo u vnitrostátních soudů.
Soudní dvůr však dospěl k názoru, že je na vnitrostátním soudu, aby ověřil, zda se tohoto
ustanovení lze dovolávat proti takovému subjektu, jako je MIBI (rozsudek ze dne 19. dubna
2007, Farrell, C-356/05, EU:C:2007:229, body 36 a 44).

18      V rozsudku ze dne 31. ledna 2008 dospěl High Court (Vrchní soud) k závěru, že
společnost MIBI je odnoží státu, a E. Farrell je tedy oprávněna získat od ní náhradu škody.

19      Společnost MIBI podala proti tomuto rozsudku opravný prostředek k předkládajícímu
soudu, neboť se domnívá, že není odnoží státu, a že se tedy vůči ní nelze dovolávat
ustanovení směrnice, jež nebyla provedena do vnitrostátního práva, i kdyby měla přímý
účinek.

20      Na základě dohody účastníků původního řízení obdržela E. Farrell náhradu za
utrpěné škody na zdraví. Společnost MIBI na jedné straně a ministr životního prostředí,
Irsko a Attorney General na straně druhé se však rozcházejí v otázce, kdo má nést
náklady této náhrady škody.

21      Vzhledem k tomu, že podle Supreme Court (Nejvyšší soud, Irsko) závisí odpověď na
tuto otázku na tom, zda musí být společnost MIBI považována za odnož státu, vůči níž se
lze dovolávat ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek, rozhodl se uvedený soud
přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Musí být kritérium uvedené v bodě 20 rozsudku ze dne 12. července 1990, Foster
a další (C-188/89, EU:C:1990:313), týkající se otázky, co je odnoží členského státu,
chápáno tak, že jednotlivé složky tohoto kritéria mají být uplatňovány

a)      kumulativně, nebo

b)      samostatně?

2)      Pokud by bylo alternativně možné považovat jednotlivá hlediska zmíněná
v rozsudku ze dne 12. července 1990, Foster a další (C-188/89, EU:C:1990:313), za
faktory, které by měly být náležitě vzaty v úvahu pro účely celkového posouzení, existuje
nějaký základní princip, na němž jsou založeny tyto jednotlivé faktory zmíněné
v uvedeném rozsudku, který by soud měl uplatnit při odůvodňování svého závěru o tom,
zda je určitý konkrétní subjekt odnoží státu?

3)      Je subjekt odnoží státu již tehdy, když na něj členský stát přenesl velký díl
odpovědnosti s deklarovaným cílem zajistit splnění povinností stanovených unijním
právem, nebo je navíc nutné, aby tento subjekt měl také a) výjimečné pravomoci nebo
aby b) prováděl činnost pod přímou kontrolou nebo dohledem členského státu?“

 K předběžným otázkám

 K první otázce
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22      Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda má být článek 288 SFEU
vykládán v tom smyslu, že nevylučuje možnost dovolávat se ustanovení směrnice, jež
mohou mít přímý účinek, vůči entitě, která nenaplňuje všechny znaky uvedené v bodě 20
rozsudku ze dne 12. července 1990, Foster a další (C-188/89, EU:C:1990:313).

23      V bodech 3 až 5 zmíněného rozsudku Soudní dvůr uvedl, že subjekt, o který šlo ve
věci, v níž byl uvedený rozsudek vydán, tj. British Gas Corporation, je „právnickou osobou
zřízenou zákonem“, „odpovědnou za rozvoj a údržbu systému dodávek plynu ve Velké
Británii, mající zároveň monopol na dodávky plynu“, že „[č]lenové [jejího] řídícího orgánu
[…] jsou jmenováni příslušným ministrem[, který] má rovněž pravomoc ukládat
společnosti [British Gas] obecné pokyny, pokud jde o otázky národního zájmu, a pokyny
k řízení společnosti“, a že společnost British Gas má právo „předkládat legislativní návrhy
parlamentu se souhlasem ministra“.

24      V tomto kontextu Soudní dvůr v bodě 18 uvedeného rozsudku připomněl, že
„v řadě případů uznal, že se lze bezpodmínečných a dostatečně přesných ustanovení
směrnice dovolávat vůči subjektům nebo entitám podléhajícím autoritě nebo dohledu
státu nebo nadaným výjimečnými pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají
z pravidel použitelných ve vztazích mezi jednotlivci“.

25      V bodě 20 uvedeného rozsudku z toho Soudní dvůr dovodil, že „subjekt, který byl
bez ohledu na svou právní formu pověřen na základě aktu orgánu veřejné správy
poskytováním služby ve veřejném zájmu pod kontrolou tohoto orgánu a je pro tento účel
nadán výjimečnými pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel
použitelných ve vztazích mezi jednotlivci, patří v každém případě mezi entity, vůči nimž
se lze dovolávat ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek“.

26      Jak uvedla generální advokátka v bodě 50 svého stanoviska, použití slov „patří
v každém případě mezi [tyto] entity“, která Soudní dvůr zvolil v bodě 20 rozsudku ze dne
12. července 1990, Foster a další (C-188/89, EU:C:1990:313), svědčí o tom, že neměl
v úmyslu formulovat obecné kritérium, které by pokrývalo všechny případy, v nichž je
možné se vůči určité entitě dovolávat ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek,
nýbrž měl za to, že pokud takový subjekt, jako byl subjekt ve věci, v níž byl uvedený
rozsudek vydán, naplňuje všechny znaky vyjmenované v tomto bodě 20, musí být
každopádně takto kvalifikován.

27      Uvedený bod 20 je totiž třeba chápat ve světle bodu 18 téhož rozsudku, v němž
Soudní dvůr zdůraznil, že se jednotlivec může takových ustanovení dovolávat vůči
subjektu nebo entitě, které buď podléhají autoritě či dohledu státu, anebo jsou nadány
výjimečnými pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných ve
vztazích mezi jednotlivci.

28      Jak v podstatě uvedla generální advokátka v bodech 53 a 77 svého stanoviska,
podmínka vyžadující, aby dotyčný subjekt podléhal autoritě nebo dohledu státu,
a podmínka, aby byl nadán výjimečnými pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají
z pravidel použitelných ve vztazích mezi jednotlivci, tedy nemohou být kumulativní
(v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 4. prosince 1997, Kampelmann a další, C-253/96 až
C-258/96, EU:C:1997:585, body 46 a 47, a ze dne 7. září 2006, Vassallo, C-180/04,
EU:C:2006:518, bod 26).
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29      S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak, že článek 288
SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že sám o sobě nevylučuje možnost dovolávat se
ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek, vůči entitě, která nenaplňuje všechny
znaky uvedené v bodě 20 rozsudku ze dne 12. července 1990, Foster a další (C-188/89,
EU:C:1990:313), ve spojení se znaky uvedenými v bodě 18 téhož rozsudku.

 Ke druhé a třetí otázce

30      Podstatou druhé a třetí otázky předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat
společně, je, zda existuje nějaký základní princip, kterým by se měl soud řídit při
posuzování otázky, zda se lze vůči určitému subjektu dovolávat ustanovení směrnice, jež
mohou mít přímý účinek, a konkrétně zda se lze takových ustanovení dovolávat vůči
subjektu, kterému byl členským státem svěřen úkol uvedený v čl. 1 odst. 4 druhé
směrnice.

31      V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou
Soudního dvora nemůže směrnice sama o sobě zakládat jednotlivci povinnosti, a není
tudíž možno se jí jako takové vůči němu dovolávat (rozsudky ze dne 26. února 1986,
Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, bod 48, ze dne 14. července 1994, Faccini Dori, C-91/92,
EU:C:1994:292, bod 20, ze dne 5. října 2004, Pfeiffer a další, C-397/01 až C-403/01,
EU:C:2004:584, bod 108, a ze dne 19. dubna 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, bod
30). Rozšíření možnosti dovolávat se neprovedených směrnic na oblast vztahů mezi
jednotlivci by znamenalo přiznat Evropské unii pravomoc s okamžitým účinkem
stanovovat povinnosti k tíži jednotlivců, ačkoli má tuto pravomoc pouze tam, kde je jí
udělena pravomoc přijímat nařízení (rozsudek ze dne 14. července 1994, Faccini Dori,
C-91/92, EU:C:1994:292, bod 24).

32      Podle ustálené judikatury Soudního dvora však rovněž platí, že mohou-li se právní
subjekty dovolávat směrnice nikoli vůči jednotlivci, ale vůči státu, mohou tak činit bez
ohledu na to, zda tento stát jedná v postavení zaměstnavatele, či orgánu veřejné správy.
V obou případech je totiž třeba zamezit tomu, aby stát mohl mít prospěch z toho, že
nedodržuje unijní právo (rozsudky ze dne 26. února 1986, Marshall, 152/84,
EU:C:1986:84, bod 49, ze dne 12. července 1990, Foster a další, C-188/89,
EU:C:1990:313, bod 17, a ze dne 14. září 2000, Collino a Chiappero, C-343/98,
EU:C:2000:441 bod 22).

33      Na základě těchto úvah Soudní dvůr uznal, že se lze bezpodmínečných
a dostatečně přesných ustanovení směrnice dovolávat nejen vůči členskému státu a všem
jeho správním orgánům, jako jsou decentralizované orgány (v tomto smyslu viz rozsudek
ze dne 22. června 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, bod 31), ale také – jak bylo
připomenuto v odpovědi na první otázku – vůči subjektům nebo entitám podléhajícím
autoritě nebo dohledu státu nebo nadaným výjimečnými pravomocemi ve srovnání
s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných ve vztazích mezi jednotlivci (rozsudky ze
dne 12. července 1990, Foster a další, C-188/89, EU:C:1990:313, bod 18, a ze dne
4. prosince 1997, Kampelmann a další, C-253/96 až C-258/96, EU:C:1997:585, bod 46).

34      Takové subjekty či entity jsou odlišné od jednotlivců a musí být stavěny na roveň
státu, ať již proto, že se jedná o právnické osoby veřejného práva, které jsou součástí
státu v širokém slova smyslu, nebo proto, že podléhají autoritě nebo dohledu orgánu
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veřejné správě, nebo také proto, že byly takovým orgánem pověřeny plněním úkolu ve
veřejném zájmu a byly pro tento účel nadány zmíněnými výjimečnými pravomocemi.

35      Vůči entitě či subjektu, byť i soukromoprávním, jimž členský stát svěřil plnění úkolu
ve veřejném zájmu a které jsou pro tento účel nadány výjimečnými pravomocemi ve
srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných ve vztazích mezi jednotlivci, se
proto lze dovolávat ustanovení směrnice majících přímý účinek.

36      V daném případě je třeba uvést, že podle čl. 3 odst. 1 první směrnice byly členské
státy povinny přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že občanskoprávní
odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jejich území, bude kryta
pojištěním.

37      S ohledem na význam ochrany poškozených doplnil unijní normotvůrce tento
systém tak, že podle čl. 1 odst. 4 druhé směrnice mají členské státy povinnost zřídit
subjekt, jehož úkolem je poskytovat náhradu škody minimálně do výše stanovené unijním
právem pro případ věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem
nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v čl. 1 odst. 1 této
směrnice, jenž odkazuje na čl. 3 odst. 1 první směrnice (rozsudek ze dne 11. července
2013, Csonka a další, C-409/11, EU:C:2013:512, bod 29).

38      Úkol, jehož plnění svěřil členský stát takovému subjektu poskytujícímu náhradu
škody, jako je MIBI, a který spadá pod obecný cíl ochrany poškozených sledovaný unijní
právní úpravou v oblasti povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu
motorových vozidel, proto musí být považován za úkol ve veřejném zájmu, který je
v daném případě neodmyslitelně spjatý s povinností uloženou členským státům v čl. 1
odst. 4 druhé směrnice.

39      V tomto ohledu je třeba připomenout, že v případě věcných škod nebo škod na
zdraví způsobených vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená
v čl. 3 odst. 1 první směrnice, Soudní dvůr rozhodl, že vyplacení náhrady škody uvedeným
subjektem má napravit selhání členského státu ve vztahu k jeho povinnosti zajistit, aby
občanskoprávní odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jeho
území, byla kryta pojištěním (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. července 2013,
Csonka a další, C-409/11, EU:C:2013:512, bod 31).

40      Pokud jde o společnost MIBI, je třeba dodat, že na základě článku 78 zákona z roku
1961 učinil irský zákonodárce členství v tomto subjektu povinným pro všechny pojistitele,
kteří v Irsku provozují pojištění motorových vozidel. Přitom svěřil společnosti MIBI
výjimečné pravomoci ve srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných ve
vztazích mezi jednotlivci, a to v tom smyslu, že je tento soukromoprávní subjekt na
základě tohoto zákonného ustanovení oprávněn od všech těchto pojistitelů vyžadovat,
aby se stali jeho členy a financovali plnění úkolu, který mu byl svěřen irským státem.

41      Vůči takovému subjektu, jako je společnost MIBI, se tedy lze dovolávat
bezpodmínečných a dostatečně přesných ustanovení směrnice.

42      Vzhledem k předchozím úvahám je třeba na druhou a třetí otázku odpovědět tak,
že vůči soukromoprávnímu subjektu, kterému byl členským státem svěřen takový úkol ve
veřejném zájmu, jako je úkol, který je neodmyslitelně spjatý s povinností uloženou
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členským státům v čl. 1 odst. 4 druhé směrnice, a který je pro tento účel nadán na základě
zákona takovými výjimečnými pravomocemi, jako je pravomoc vyžadovat od pojistitelů
provozujících na území dotyčného členského státu pojištění motorových vozidel, aby se
stali jeho členy a financovali jej, se lze dovolávat ustanovení směrnice, jež mohou mít
přímý účinek.

 K nákladům řízení

43      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Článek 288 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že sám o sobě nevylučuje
možnost dovolávat se ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek, vůči entitě,
která nenaplňuje všechny znaky uvedené v bodě 20 rozsudku ze dne 12. července
1990, Foster a další (C-188/89, EU:C:1990:313), ve spojení se znaky uvedenými
v bodě 18 téhož rozsudku.

2)      Vůči soukromoprávnímu subjektu, kterému byl členským státem svěřen takový
úkol ve veřejném zájmu, jako je úkol, který je neodmyslitelně spjatý s povinností
uloženou členským státům v čl. 1 odst. 4 druhé směrnice Rady 84/5/EHS ze dne
30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění třetí
směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990, a který je pro tento účel nadán
na základě zákona takovými výjimečnými pravomocemi, jako je pravomoc vyžadovat
od pojistitelů provozujících na území dotyčného členského státu pojištění
motorových vozidel, aby se stali jeho členy a financovali jej, se lze dovolávat
ustanovení směrnice, jež mohou mít přímý účinek.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 24. 11. 1982

IN CASE 249/81

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , REPRESENTED BY ITS LEGAL
ADVISER , ROLF WAGENBAUR , ACTING AS AGENT , ASSISTED BY PETER OLIVER , A
MEMBER OF ITS LEGAL DEPARTMENT , WITH AN ADDRESS FOR SERVICE IN LUXEMBOURG
AT THE OFFICE OF ORESTE MONTALTO , JEAN MONNET BUILDING , KIRCHBERG ,

APPLICANT ,

V

IRELAND , REPRESENTED BY LOUIS J . DOCKERY , CHIEF STATE SOLICITOR , ASSISTED BY
JOHN D . COOKE , SENIOR COUNSEL AND H . J . O ' FLAHERTY , SENIOR COUNSEL , WITH
AN ADDRESS FOR SERVICE IN LUXEMBOURG AT THE IRISH EMBASSY ,

DEFENDANT ,

Subject of the case

APPLICATION FOR A DECLARATION THAT , BY TAKING MEASURES TO PROMOTE IRISH
GOODS WITHIN IRELAND , IRELAND HAS FAILED TO FULFIL ITS OBLIGATIONS UNDER
ARTICLE 30 OF THE EEC TREATY ,

Grounds

1 BY AN APPLICATION LODGED AT THE COURT REGISTRY ON 15 SEPTEMBER 1981 THE
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES BROUGHT AN ACTION BEFORE THE
COURT UNDER ARTICLE 169 OF THE EEC TREATY FOR A DECLARATION THAT BY
ORGANIZING A CAMPAIGN TO PROMOTE THE SALE AND PURCHASE OF IRISH PRODUCTS
IN ITS TERRITORY IRELAND HAS FAILED TO FULFIL ITS OBLIGATIONS UNDER THE TREATY
.

I - THE SUBJECT-MATTER OF THE APPLICATION

2 IN A REASONED OPINION ADDRESSED TO IRELAND ON 25 FEBRUARY 1981
CONCERNING THE ' ' BUY IRISH ' ' CAMPAIGN , THE COMMISSION NOTED THAT IN
JANUARY 1978 THE IRISH GOVERNMENT HAD INTRODUCED A THREE-YEAR PROGRAMME
TO HELP TO PROMOTE IRISH PRODUCTS . THE CAMPAIGN WAS LAUNCHED ON 18
JANUARY 1978 IN A SPEECH DELIVERED BY THE IRISH MINISTER FOR INDUSTRY ,
COMMERCE AND ENERGY . THE MINISTER DECLARED ON THAT OCCASION THAT THE AIM
OF THE CAMPAIGN WAS TO ACHIEVE ' ' A SWITCH FROM IMPORTS TO IRISH PRODUCTS
EQUIVALENT TO 3% OF TOTAL CONSUMER SPENDING ' ' AND THAT THE CAMPAIGN WAS '
' A CAREFULLY THOUGHT OUT SET OF INITIATIVES THAT ADD UP TO AN INTEGRATED
PROGRAMME FOR PROMOTING IRISH GOODS , WITH SPECIFIC PROPOSALS TO INVOLVE
THE PRODUCER , DISTRIBUTOR AND CONSUMER ' ' .

3 THE IRISH GOVERNMENT , IT WAS SAID , HAD TAKEN AND WAS CONTINUING TO TAKE
A SERIES OF MEASURES DESIGNED TO PROMOTE IRISH PRODUCTS IN ACCORDANCE
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WITH THE TERMS OF THAT SPEECH . THE REASONED OPINION CITED THE FOLLOWING
MEASURES :

( A ) THE ORGANIZATION OF A FREE INFORMATION SERVICE FOR CONSUMERS WISHING
TO KNOW WHICH PRODUCTS IN A PARTICULAR CATEGORY OF GOODS ARE MADE IN
IRELAND AND WHERE THEY MAY BE OBTAINED ( THE SHOPLINK SERVICE );

( B)THE PROVISION OF EXHIBITION FACILITIES , EXCLUSIVELY FOR EXHIBITING IRISH
PRODUCTS , IN A LARGE EXHIBITION CENTRE IN DUBLIN RUN BY THE IRISH GOODS
COUNCIL , WHICH IS , IT IS CLAIMED , A PUBLIC AUTHORITY ;

( C)THE ENCOURAGEMENT OF THE USE OF THE ' ' GUARANTEED IRISH ' ' SYMBOL FOR
PRODUCTS MADE IN IRELAND TOGETHER WITH THE ORGANIZATION BY THE IRISH GOODS
COUNCIL OF A SPECIAL SYSTEM FOR INVESTIGATING COMPLAINTS ABOUT PRODUCTS
BEARING THAT SYMBOL ;

( D)THE ORGANIZATION OF A BIG PUBLICITY CAMPAIGN BY THE IRISH GOODS COUNCIL IN
FAVOUR OF IRISH PRODUCTS , INVOLVING IN PARTICULAR THE PUBLICATION AND
DISTRIBUTION BY THAT INSTITUTION OF LITERATURE ENCOURAGING CONSUMERS TO
BUY ONLY DOMESTIC PRODUCTS .

4 THE COMMISSION NOTES IN THE APPLICATION THAT THE ACTIVITIES CONNECTED WITH
THE SHOPLINK SERVICE AND THE EXHIBITION FACILITIES IN DUBLIN HAVE NOW BEEN
ABANDONED BY THE IRISH GOVERNMENT . HOWEVER , THE OTHER TWO ACTIVITIES
HAVE CONTINUED , EVEN AFTER THE EXPIRY OF THE THREE-YEAR PERIOD FOR WHICH
THE CAMPAIGN WAS TO LAST . MOREOVER , THE PUBLICITY CAMPAIGN HAS BEEN
GRADUALLY EXTENDED , IN PARTICULAR BY MEANS OF WIDESPREAD ADVERTISING IN
FAVOUR OF IRISH PRODUCTS IN THE PRESS AND ON TELEVISION .

5 THE IRISH GOVERNMENT ADMITS THAT THERE WAS A THREE-YEAR PROGRAMME IN
FAVOUR OF BUYING IRISH PRODUCTS IN IRELAND . IT SAYS THAT SINCE THE SHOPLINK
SERVICE AND THE EXHIBITION FACILITIES IN DUBLIN WERE ABANDONED AT THE
REQUEST OF THE COMMISSION THE PROGRAMME CONSISTS MERELY OF AN
ADVERTISING CAMPAIGN , BY MEANS OF THE PRESS AND TELEVISION , THE PUBLICATION
OF POSTERS AND PAMPHLETS AND THE USE OF THE ' ' GUARANTEED IRISH ' ' SYMBOL ,
DESIGNED TO MAKE IRISH CONSUMERS BETTER ACQUAINTED WITH PRODUCTS MADE IN
IRELAND AND TO STIMULATE AWARENESS IN THE IRISH PUBLIC OF THE LINK BETWEEN
THE MARKETING OF SUCH PRODUCTS IN IRELAND AND THE UNEMPLOYMENT PROBLEM
IN THAT COUNTRY .

6 AS FAR AS THE ADVERTISING CAMPAIGN IS CONCERNED , THE IRISH GOVERNMENT
CONFIRMS THAT IT FORMS PART OF THE ACTIVITIES OF THE IRISH GOODS COUNCIL .
HOWEVER , THAT INSTITUTION CANNOT BE REGARDED AS A PUBLIC AUTHORITY ; IT IS
MERELY AN ARRANGEMENT WHEREBY THE VARIOUS INDUSTRIES IN IRELAND MAY
COOPERATE FOR THEIR COMMON GOOD . THE ACTIVITIES OF THE IRISH GOODS COUNCIL
ARE NOT BASED ON ANY OFFICIAL ENACTMENT AND THE INVOLVEMENT OF THE
GOVERNMENT CONSISTS EXCLUSIVELY OF FINANCIAL AID AND MORAL SUPPORT .
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7 THE COMMISSION MAINTAINS THAT THE ACTIONS OF THE IRISH GOODS COUNCIL ARE
UNQUESTIONABLY ATTRIBUTABLE TO THE IRISH GOVERNMENT . IT POINTS OUT , IN
PARTICULAR , THAT THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE COUNCIL
ARE APPOINTED , UNDER THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THAT BODY , BY THE
MINISTER FOR INDUSTRY , COMMERCE AND ENERGY .

8 THE COMMISSION IS OF THE OPINION THAT THE CAMPAIGN TO PROMOTE THE SALE
AND PURCHASE OF IRISH PRODUCTS IN IRELAND MUST BE REGARDED AS A MEASURE
HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A QUANTITATIVE RESTRICTION ON IMPORTS .
IRELAND CONTENDS , FIRST , THAT THE IRISH GOVERNMENT HAS NEVER ADOPTED ' '
MEASURES ' ' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 30 OF THE TREATY AND , SECONDLY ,
THAT THE FINANCIAL AID GIVEN TO THE IRISH GOODS COUNCIL MUST BE JUDGED IN THE
LIGHT OF ARTICLES 92 AND 93 OF THE TREATY , AND NOT ARTICLE 30 .

9 BEFORE ASSESSING THE MERITS OF THOSE ARGUMENTS THE POSITION OF THE IRISH
GOODS COUNCIL MUST BE CONSIDERED .

II - THE IRISH GOODS COUNCIL

10 THE IRISH GOODS COUNCIL WAS CREATED ON 25 AUGUST 1978 , A FEW MONTHS
AFTER THE DISPUTED CAMPAIGN WAS LAUNCHED , IN THE FORM OF A COMPANY
LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL ; IT WAS REGISTERED IN
ACCORDANCE WITH IRISH COMPANY LAW ( COMPANIES ACT 1963 ). THE COUNCIL IS IN
FACT THE RESULT OF THE AMALGAMATION OF TWO BODIES , THE NATIONAL
DEVELOPMENT COUNCIL , A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND REGISTERED
UNDER THE COMPANIES ACT , AND THE WORKING GROUP ON THE PROMOTION AND
SALE OF IRISH GOODS .

11 THE IRISH GOVERNMENT MAINTAINS THAT THE IRISH GOODS COUNCIL WAS CREATED
UNDER THE SPONSORSHIP OF THE GOVERNMENT IN ORDER TO ENCOURAGE IRISH
INDUSTRY TO OVERCOME ITS OWN DIFFICULTIES . THE COUNCIL WAS ESTABLISHED FOR
THE PURPOSE OF CREATING A FRAMEWORK WITHIN WHICH THE VARIOUS INDUSTRIES
COULD COME TOGETHER IN ORDER TO COOPERATE FOR THEIR COMMON GOOD .

12 THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE IRISH GOODS COUNCIL CONSISTS ,
ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THAT INSTITUTION , OF 10 PERSONS
APPOINTED IN THEIR INDIVIDUAL CAPACITIES BY THE MINISTER FOR INDUSTRY ,
COMMERCE AND ENERGY ; THE SAME MINISTER APPOINTS THE CHAIRMAN FROM
AMONG THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT COMMITTEE . THE MEMBERS AND THE
CHAIRMAN ARE APPOINTED FOR A PERIOD OF THREE YEARS , AND THEIR
APPOINTMENTS MAY BE RENEWED . IN PRACTICE , THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT
COMMITTEE ARE SELECTED BY THE MINISTER IN SUCH A MANNER AS TO REPRESENT
THE APPROPRIATE SECTORS OF THE IRISH ECONOMY .

13 IT APPEARS FROM THE INFORMATION SUPPLIED BY THE IRISH GOVERNMENT AT THE
REQUEST OF THE COURT THAT THE ACTIVITIES OF THE IRISH GOODS COUNCIL ARE
FINANCED BY SUBSIDIES PAID BY THE IRISH GOVERNMENT AND BY PRIVATE INDUSTRY .
THE SUBSIDIES FROM THE STATE AND FROM THE PRIVATE SECTOR AMOUNTED ,
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RESPECTIVELY TO IRL 1 005 000 AND IRL 175 000 FOR THE PERIOD BETWEEN AUGUST
1978 AND DECEMBER 1979 ; IRL 940 000 AND IRL 194 000 FOR 1980 ; AND IRL 922 000
AND IRL 238 000 FOR 1981 .

14 THE IRISH GOVERNMENT HAS NOT DENIED THAT THE ACTIVITIES OF THE IRISH GOODS
COUNCIL CONSIST IN PARTICULAR , AFTER THE ABANDONMENT OF THE SHOPLINK
SERVICE AND THE EXHIBITION FACILITIES OFFERED TO IRISH MANUFACTURERS IN
DUBLIN , IN THE ORGANIZATION OF AN ADVERTISING CAMPAIGN IN FAVOUR OF THE
SALE AND PURCHASE OF IRISH PRODUCTS , AND IN PROMOTING THE USE OF THE ' '
GUARANTEED IRISH ' ' SYMBOL .

15 IT IS THUS APPARENT THAT THE IRISH GOVERNMENT APPOINTS THE MEMBERS OF
THE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE IRISH GOODS COUNCIL , GRANTS IT PUBLIC
SUBSIDIES WHICH COVER THE GREATER PART OF ITS EXPENSES AND , FINALLY , DEFINES
THE AIMS AND THE BROAD OUTLINE OF THE CAMPAIGN CONDUCTED BY THAT
INSTITUTION TO PROMOTE THE SALE AND PURCHASE OF IRISH PRODUCTS . IN THE
CIRCUMSTANCES THE IRISH GOVERNMENT CANNOT RELY ON THE FACT THAT THE
CAMPAIGN WAS CONDUCTED BY A PRIVATE COMPANY IN ORDER TO ESCAPE ANY
LIABILITY IT MAY HAVE UNDER THE PROVISIONS OF THE TREATY .

III - THE APPLICABILITY OF ARTICLES 92 AND 93 OF THE TREATY

16 THE IRISH GOVERNMENT MAINTAINS THAT , EVEN IF THE PURPOSE OR THE EFFECT
OF THE CAMPAIGN WAS TO DISCOURAGE IMPORTS FROM OTHER MEMBER STATES , IT
MUST BE JUDGED ON THE BASIS OF ARTICLES 92 AND 93 OF THE TREATY , WHICH DEAL
WITH STATE AIDS . THE APPLICABILITY OF THOSE PROVISIONS EXCLUDES THE
APPLICABILITY OF ARTICLE 30 OF THE TREATY , UPON WHICH THE COMMISSION HAS
BASED ITS CASE .

17 THE IRISH GOVERNMENT STATES THAT THE CAMPAIGN HAS IN FACT BEEN
CONDUCTED BY THE IRISH GOODS COUNCIL AND THAT THE ROLE OF THE GOVERNMENT
HAS BEEN RESTRICTED TO MORAL SUPPORT AND FINANCIAL ASSISTANCE . IF , AS THE
COMMISSION MAINTAINS , THE CAMPAIGN WAS LIABLE TO HINDER THE FREE MOVEMENT
OF GOODS WITHIN THE COMMUNITY BY PROMOTING DOMESTIC PRODUCTS AT THE
EXPENSE OF IMPORTED ONES THAT CIRCUMSTANCE IS ATTRIBUTABLE SOLELY TO A
SINGLE GOVERNMENT DECISION , NAMELY THE DECISION TO SUBSIDIZE THE IRISH
GOODS COUNCIL .

18 IT MUST BE OBSERVED , HOWEVER , THAT THE FACT THAT A SUBSTANTIAL PART OF
THE CAMPAIGN IS FINANCED BY THE IRISH GOVERNMENT , AND THAT ARTICLES 92 AND
93 OF THE TREATY MAY BE APPLICABLE TO FINANCING OF THAT KIND , DOES NOT MEAN
THAT THE CAMPAIGN ITSELF MAY ESCAPE THE PROHIBITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 30
.

19 IN ANY CASE , IF THE IRISH GOVERNMENT CONSIDERED THAT SUCH FINANCING
AMOUNTED TO AID WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 92 AND 93 IT OUGHT TO HAVE
NOTIFIED THE AID TO THE COMMISSION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 93 ( 3 ).

IV - THE APPLICATION OF ARTICLE 30 OF THE TREATY
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20 THE COMMISSION MAINTAINS THAT THE ' ' BUY IRISH ' ' CAMPAIGN AND THE
MEASURES TAKEN TO PROSECUTE THE CAMPAIGN MUST BE REGARDED , AS A WHOLE ,
AS MEASURES ENCOURAGING THE PURCHASE OF DOMESTIC PRODUCTS ONLY . SUCH
MEASURES ARE SAID TO BE CONTRARY TO THE OBLIGATIONS IMPOSED ON THE MEMBER
STATES BY ARTICLE 30 . THE COMMISSION REFERS TO ARTICLE 2 ( 3 ) ( K ) OF
COMMISSION DIRECTIVE NO 70/50/EEC OF 22 DECEMBER 1969 , BASED ON THE
PROVISIONS OF ARTICLE 33 ( 7 ), ON THE ABOLITION OF MEASURES WHICH HAVE AN
EFFECT EQUIVALENT TO QUANTITATIVE RESTRICTIONS ON IMPORTS AND ARE NOT
COVERED BY OTHER PROVISIONS ADOPTED IN PURSUANCE OF THE EEC TREATY (
OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1970 ( I ), P . 17 ). ACCORDING TO
ARTICLE 2 ( 3 ) ( K ), MEASURES WHICH ENCOURAGE THE PURCHASE OF DOMESTIC
PRODUCTS ONLY MUST BE REGARDED AS CONTRARY TO THE PROHIBITIONS CONTAINED
IN THE TREATY .

21 THE IRISH GOVERNMENT MAINTAINS THAT THE PROHIBITION AGAINST MEASURES
HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO QUANTITATIVE RESTRICTIONS IN ARTICLE 30 IS
CONCERNED ONLY WITH ' ' MEASURES ' ' , THAT IS TO SAY , BINDING PROVISIONS
EMANATING FROM A PUBLIC AUTHORITY . HOWEVER , NO SUCH PROVISION HAS BEEN
ADOPTED BY THE IRISH GOVERNMENT , WHICH HAS CONFINED ITSELF TO GIVING MORAL
SUPPORT AND FINANCIAL AID TO THE ACTIVITIES PURSUED BY THE IRISH INDUSTRIES .

22 THE IRISH GOVERNMENT GOES ON TO EMPHASIZE THAT THE CAMPAIGN HAS HAD NO
RESTRICTIVE EFFECT ON IMPORTS SINCE THE PROPORTION OF IRISH GOODS TO ALL
GOODS SOLD ON THE IRISH MARKET FELL FROM 49.2% IN 1977 TO 43.4% IN 1980 .

23 THE FIRST OBSERVATION TO BE MADE IS THAT THE CAMPAIGN CANNOT BE LIKENED
TO ADVERTISING BY PRIVATE OR PUBLIC UNDERTAKINGS , OR BY A GROUP OF
UNDERTAKINGS , TO ENCOURAGE PEOPLE TO BUY GOODS PRODUCED BY THOSE
UNDERTAKINGS . REGARDLESS OF THE MEANS USED TO IMPLEMENT IT , THE CAMPAIGN
IS A REFLECTION OF THE IRISH GOVERNMENT ' S CONSIDERED INTENTION TO
SUBSTITUTE DOMESTIC PRODUCTS FOR IMPORTED PRODUCTS ON THE IRISH MARKET
AND THEREBY TO CHECK THE FLOW OF IMPORTS FROM OTHER MEMBER STATES .

24 IT MUST BE REMEMBERED HERE THAT A REPRESENTATIVE OF THE IRISH
GOVERNMENT STATED WHEN THE CAMPAIGN WAS LAUNCHED THAT IT WAS A
CAREFULLY THOUGHT-OUT SET OF INITIATIVES CONSTITUTING AN INTEGRATED
PROGRAMME FOR PROMOTING DOMESTIC PRODUCTS ; THAT THE IRISH GOODS COUNCIL
WAS SET UP AT THE INITIATIVE OF THE IRISH GOVERNMENT A FEW MONTHS LATER ;
AND THAT THE TASK OF IMPLEMENTING THE INTEGRATED PROGRAMME AS IT WAS
ENVISAGED BY THE GOVERNMENT WAS ENTRUSTED , OR LEFT , TO THAT COUNCIL .

25 WHILST IT MAY BE TRUE THAT THE TWO ELEMENTS OF THE PROGRAMME WHICH
HAVE CONTINUED IN EFFECT , NAMELY THE ADVERTISING CAMPAIGN AND THE USE OF
THE ' ' GUARANTEED IRISH ' ' SYMBOL , HAVE NOT HAD ANY SIGNIFICANT SUCCESS IN
WINNING OVER THE IRISH MARKET TO DOMESTIC PRODUCTS , IT IS NOT POSSIBLE TO
OVERLOOK THE FACT THAT , REGARDLESS OF THEIR EFFICACITY , THOSE TWO
ACTIVITIES FORM PART OF A GOVERNMENT PROGRAMME WHICH IS DESIGNED TO
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ACHIEVE THE SUBSTITUTION OF DOMESTIC PRODUCTS FOR IMPORTED PRODUCTS AND
IS LIABLE TO AFFECT THE VOLUME OF TRADE BETWEEN MEMBER STATES .

26 THE ADVERTISING CAMPAIGN TO ENCOURAGE THE SALE AND PURCHASE OF IRISH
PRODUCTS CANNOT BE DIVORCED FROM ITS ORIGIN AS PART OF THE GOVERNMENT
PROGRAMME , OR FROM ITS CONNECTION WITH THE INTRODUCTION OF THE ' '
GUARANTEED IRISH ' ' SYMBOL AND WITH THE ORGANIZATION OF A SPECIAL SYSTEM
FOR INVESTIGATING COMPLAINTS ABOUT PRODUCTS BEARING THAT SYMBOL . THE
ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM FOR INVESTIGATING COMPLAINTS ABOUT IRISH
PRODUCTS PROVIDES ADEQUATE CONFIRMATION OF THE DEGREE OF ORGANIZATION
SURROUNDING THE ' ' BUY IRISH ' ' CAMPAIGN AND OF THE DISCRIMINATORY NATURE OF
THE CAMPAIGN .

27 IN THE CIRCUMSTANCES THE TWO ACTIVITIES IN QUESTION AMOUNT TO THE
ESTABLISHMENT OF A NATIONAL PRACTICE , INTRODUCED BY THE IRISH GOVERNMENT
AND PROSECUTED WITH ITS ASSISTANCE , THE POTENTIAL EFFECT OF WHICH ON
IMPORTS FROM OTHER MEMBER STATES IS COMPARABLE TO THAT RESULTING FROM
GOVERNMENT MEASURES OF A BINDING NATURE .

28 SUCH A PRACTICE CANNOT ESCAPE THE PROHIBITION LAID DOWN BY ARTICLE 30 OF
THE TREATY SOLELY BECAUSE IT IS NOT BASED ON DECISIONS WHICH ARE BINDING
UPON UNDERTAKINGS . EVEN MEASURES ADOPTED BY THE GOVERNMENT OF A MEMBER
STATE WHICH DO NOT HAVE BINDING EFFECT MAY BE CAPABLE OF INFLUENCING THE
CONDUCT OF TRADERS AND CONSUMERS IN THAT STATE AND THUS OF FRUSTRATING
THE AIMS OF THE COMMUNITY AS SET OUT IN ARTICLE 2 AND ENLARGED UPON IN
ARTICLE 3 OF THE TREATY .

29 THAT IS THE CASE WHERE , AS IN THIS INSTANCE , SUCH A RESTRICTIVE PRACTICE
REPRESENTS THE IMPLEMENTATION OF A PROGRAMME DEFINED BY THE GOVERNMENT
WHICH AFFECTS THE NATIONAL ECONOMY AS A WHOLE AND WHICH IS INTENDED TO
CHECK THE FLOW OF TRADE BETWEEN MEMBER STATES BY ENCOURAGING THE
PURCHASE OF DOMESTIC PRODUCTS , BY MEANS OF AN ADVERTISING CAMPAIGN ON A
NATIONAL SCALE AND THE ORGANIZATION OF SPECIAL PROCEDURES APPLICABLE
SOLELY TO DOMESTIC PRODUCTS , AND WHERE THOSE ACTIVITIES ARE ATTRIBUTABLE
AS A WHOLE TO THE GOVERNMENT AND ARE PURSUED IN AN ORGANIZED FASHION
THROUGHOUT THE NATIONAL TERRITORY .

30 IRELAND HAS THEREFORE FAILED TO FULFIL ITS OBLIGATIONS UNDER THE TREATY BY
ORGANIZING A CAMPAIGN TO PROMOTE THE SALE AND PURCHASE OF IRISH GOODS
WITHIN ITS TERRITORY .

Decision on costs

COSTS

31 UNDER ARTICLE 69 ( 2 ) OF THE RULES OF PROCEDURE THE UNSUCCESSFUL PARTY IS
TO BE ORDERED TO PAY THE COSTS . SINCE THE DEFENDANT HAS FAILED IN ITS
SUBMISSIONS , IT MUST BE ORDERED TO PAY THE COSTS .
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Operative part

ON THOSE GROUNDS ,

THE COURT

HEREBY :

1 . DECLARES THAT BY ORGANIZING A CAMPAIGN TO PROMOTE THE SALE AND
PURCHASE OF IRISH PRODUCTS WITHIN ITS TERRITORY IRELAND HAS FAILED TO FULFIL
ITS OBLIGATIONS UNDER THE TREATY ;

2.ORDERS THE DEFENDANT TO PAY THE COSTS .
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

10. dubna 1984 (*)

„Rovné zacházení pro muže a ženy – Přístup k zaměstnání“

Ve věci 14/83,

jejímž předmětem je žádost Arbeitsgericht Hamm (Německo) předložená Soudnímu dvoru
na základě článku 177 Smlouvy o EHS směřující k získání ve sporu probíhajícím před tímto
soudem mezi

Sabine von Colson a Elisabeth Kamann

a

Land Nordrhein-Westfalen, ze zákona zastoupené Bezirksregierung Münster,

rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu směrnice Rady 76/207 ze dne 9. února
1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup
k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky (Úř.
věst. č. L 39, s. 40; Zvl. vyd. 05/01, s. 187),

SOUDNÍ DVŮR,

ve složení J. Mertens de Wilmars, předseda, T. Koopmans, K. Bahlmann a Y. Galmot,
předsedové senátů, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U.
Everling a C. Kakouris, soudci,

generální advokátka: S. Rozès,

vedoucí soudní kanceláře: H. A. Rühl, vrchní rada,

vydává tento

Rozsudek

1        Usnesením ze dne 6. prosince 1982, došlým Soudnímu dvoru dne 24. ledna 1983,
položil Arbeitsgericht Hamm na základě článku 177 Smlouvy o EHS Soudnímu dvoru
několik předběžných otázek týkajících se výkladu směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9.
února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup
k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky (Úř.
věst. L 39, s. 40; Zvl. vyd. 05/01, s. 187).

2        Tyto otázky vyvstaly v rámci sporu mezi dvěma diplomovanými sociálními
pracovnicemi Sabine von Colson a Elisabeth Kamann na straně jedné a Land
Nordrhein-Westfalen na straně druhé. Z odůvodnění předkládacího usnesení vyplývá, že
nápravné zařízení Werl, které je určeno pouze pro vězně mužského pohlaví a které
spravuje Land Nordrhein-Westfalen, odmítlo zaměstnat žalobkyně v původním řízení
z důvodů souvisejících s jejich pohlavím. Úředníci pověření náborem zdůvodnili své
odmítnutí zaměstnat žalobkyně v původním řízení tvrzením o problémech a rizicích
spjatých se zaměstnáváním uchazečů ženského pohlaví v zařízeních tohoto druhu,
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a z těchto důvodů upřednostnili uchazeče mužského pohlaví, přestože jejich kvalifikace
byla nižší.

3        Poté, co vnitrostátní soud dospěl k názoru, že diskriminace byla prokázána, měl za
to, že jedinou sankcí za diskriminaci při přijímání do zaměstnání je podle německého
práva náhrada za „ztrátu důvěry“ (Vertrauensschaden), tedy za újmu, kterou
diskriminovaní uchazeči utrpěli v důsledku svého očekávání, že k navázání pracovního
poměru dojde bez jakékoli diskriminace. Takové odškodnění je upraveno v § 611a odst. 2
BGB.

4        Podle uvedeného ustanovení je zaměstnavatel v případě diskriminace v přístupu
k zaměstnání povinen „nahradit škodu, kterou pracovník utrpěl následkem toho, že choval
plnou důvěru v to, že podobné porušení (zásady rovného zacházení) nebude bránit
navázání pracovního poměru“. Uvedené ustanovení má za cíl provést výše uvedenou
směrnici Rady 76/207.

5        Vnitrostátní soud měl tudíž za to, že podle německého práva může nařídit pouze
náhradu cestovních výdajů vynaložených žalobkyní von Colson v souvislosti s její žádostí
o zaměstnání (7,20 DM) a je nucen žalobkyním zamítnout ostatní body jejich žaloby.

6        Nicméně za účelem určení právních předpisů použitelných na úrovni Společenství
v případě diskriminace v přístupu k zaměstnání položil vnitrostátní soud Soudnímu dvoru
tyto otázky:

„1)      Vyplývá z ustanovení směrnice Rady ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady
rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky (76/207/EHS), že diskriminace
na základě pohlaví během přístupu k zaměstnání (neuzavření pracovní smlouvy z důvodu
pohlaví uchazeče nebo upřednostnění jiného uchazeče z důvodu jeho pohlaví) musí být
sankcionována povinností zaměstnavatele, který je původcem diskriminace, uzavřít
s diskriminovaným uchazečem pracovní smlouvu?

2)      Je-li odpověď na první otázku kladná:

a)      Použije se sankce spočívající ,v povinnosti uzavřít pracovní smlouvu‘ pouze poté, co
bylo prokázáno, že zaměstnavatel skutečně přijal své rozhodnutí subjektivně na základě
kritérií souvisejících s pohlavím, je dále možné prokázat, že diskriminovaný uchazeč je
podle přípustných kritérií objektivně kvalifikovanější pro výkon dotčeného zaměstnání než
uchazeč, s nímž byla pracovní smlouva uzavřena?

b)      Nebo je zaměstnavatel rovněž povinen zaměstnat diskriminovaného uchazeče
i tehdy, je-li možné prokázat, že zaměstnavatel přijal své rozhodnutí subjektivně na
základě kritérií souvisejících s pohlavím, ale z objektivního hlediska jsou diskriminovaný
uchazeč i uchazeč, jemuž byla dána přednost před dříve uvedeným, stejně kvalifikovaní?

c)      Je konečně diskriminovaný uchazeč rovněž oprávněn uplatňovat právo být
zaměstnán i tehdy, je-li sice objektivně méně kvalifikovaný než uchazeč, jemuž byla dána
přednost před dříve uvedeným, ale je prokázáno, že zaměstnavatel již od samého počátku
subjektivně vyloučil z výběru na základě přípustných kritérií diskriminovaného uchazeče
z důvodu jeho pohlaví?
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3)      V případě, že řešení závisí na objektivní kvalifikaci uchazeče ve smyslu otázek 2 a)
až 2c):

Je výhradně předmětem posouzení soudu a jaká kritéria a procesní pravidla týkající se
odůvodnění žádosti a stanovení důkazní povinnosti jsou použitelná?

4)      Je-li odpověď na první otázku v zásadě kladná:

Pokud je z více než dvou uchazečů o totéž pracovní místo více než jedna osoba od
samého počátku z důvodů souvisejících s jejím pohlavím vyloučena z výběru
prováděného podle přípustných kritérií, může se každá z těchto osob domáhat uzavření
pracovní smlouvy?

Je v takovém případě soud povinen provést případně vlastní výběr mezi diskriminovanými
uchazeči? Je-li odpověď na otázku uvedenou v prvním pododstavci záporná, jakou jinou
sankci hmotné právo nabízí?

5)      Je-li odpověď na první otázku v zásadě záporná:

Jaká tedy musí být podle ustanovení směrnice 76/207/EHS sankce za zjištěnou
diskriminaci během přístupu k zaměstnání?

Je v tomto ohledu namístě rozlišovat podle otázek 2a) až 2c)?

6)      Je směrnice 76/207/EHS, jak ji vykládá Soudní dvůr ve svých odpovědích na výše
položené otázky, přímo použitelná ve Spolkové republice Německo?“

7        Hlavním cílem uvedených otázek je zjistit, zda směrnice 76/207 ukládá členským
státům povinnost stanovit pro případ diskriminace v přístupu k zaměstnání (otázky č. 1 až
5) právní důsledky nebo zvláštní sankce a zda se jednotlivci mohou v případě potřeby
dovolávat před vnitrostátními soudy ustanovení směrnice, která nebyla provedena do
vnitrostátního právního řádu ve stanovených lhůtách (otázka č. 6).

 a)     K první otázce

8        Podstatou první otázky vnitrostátního soudu je, zda směrnice 76/207 ukládá, aby
diskriminace na základě pohlaví během přístupu k zaměstnání byla sankcionována
povinností zaměstnavatele, který je původcem diskriminace, uzavřít s diskriminovaným
uchazečem pracovní smlouvu.

9        Podle vnitrostátního soudu z odůvodnění i samotného znění směrnice vyplývá, že
směrnice ukládá členským státům přijmout právní předpisy doplněné účinnými sankcemi,
avšak účinná je podle jeho názoru pouze naturální náhrada škody vedoucí k zaměstnání
diskriminovaných osob.

10      Podle žalobkyní v původním řízení by § 611a odst. 2 BGB tím, že omezil nárok na
odškodnění pouze na náhradu za ztrátu důvěry, vyloučil možnost náhrady škody
vyplývající z obecné právní úpravy. Směrnice 76/207 ukládá členským státům povinnost
zavést vhodná opatření za účelem zamezení diskriminaci v budoucnosti. Je tedy třeba mít
přinejmenším za to, že § 611a odst. 2 nelze brát v úvahu. Důsledkem toho je povinnost
zaměstnavatele uzavřít pracovní smlouvu s diskriminovaným uchazečem.
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11      Vláda Spolkové republiky Německo si je sice vědoma nezbytnosti účinného
provedení směrnice, ale trvá na tom, že každý členský stát má podle čl. 189 třetího
pododstavce Smlouvy o EHS určitý prostor pro uvážení, pokud jde o právní důsledky,
které mají vyplývat z porušení zásady rovného zacházení. Zmíněná vláda mimoto
uplatňuje, že německé soudy mají možnost vypracovat na základě vnitrostátního
soukromého práva a v souladu s obsahem směrnice přiměřená řešení splňující jak zásadu
rovného zacházení, tak zájmy všech účastníků řízení. Konečně k prosazování zásady
rovného zacházení podle ní postačuje citelný právní důsledek a ten smí být stanoven
pouze tehdy, je-li diskriminovaný uchazeč pro výkon dotčeného zaměstnání
kvalifikovanější než ostatní, avšak nikoli tehdy, jsou-li uchazeči stejně kvalifikovaní.

12      Dánská vláda má za to, že směrnice záměrně ponechala na členských státech, aby
zvolily sankce v souladu se svými vnitrostátními podmínkami a právními řády. Je třeba,
aby členské státy postihovaly porušení zásady rovného zacházení stejným způsobem,
jakým postihují obdobná porušení vnitrostátních předpisů v příbuzných oblastech, které
neupravuje právo Společenství.

13      Vláda Spojeného království zastává rovněž názor, že členským státům přísluší zvolit
opatření, která považují za vhodná k zajištění toho, aby byly splněny povinnosti, které pro
ně vyplývají ze směrnice. Směrnice neříká nic o opatřeních, která musí členské státy
přijmout, a otázky předložené Soudnímu dvoru samy jasně poukazují na obtíže při
stanovování vhodných opatření.

14      Komise Evropských společenství má za to, že i když směrnice zamýšlí ponechat
volbu a stanovení sankcí na členských státech, provedení této směrnice však musí být
účinné, pokud jde o jeho výsledek. Zásada účinného provedení směrnice vyžaduje, aby
sankce byly pojaty tak, aby pro diskriminované uchazeče představovaly přiměřenou
náhradu škody a pro zaměstnavatele prostředek nátlaku, který je třeba brát vážně a který
jej podněcuje k dodržování zásady rovného zacházení. Vnitrostátní úprava, která stanoví
pouze náhradu za „Vetrauensschaden“, dostatečně nezaručuje dodržování této zásady.

15      Podle čl. 189 třetího pododstavce „směrnice je závazná pro každý stát, kterému je
určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků
se ponechává vnitrostátním orgánům“. Je sice pravda, že uvedené ustanovení vyhrazuje
členským státům svobodu volby způsobů a prostředků určených k zajištění provádění
směrnice, tato svoboda se však nedotýká povinnosti uložené všem členským státům, jimž
je směrnice určena, přijmout v rámci svých vnitrostátních právních řádů všechna opatření
nezbytná k zajištění plné účinnosti směrnice v souladu s cílem, který sleduje.

16      Je tedy třeba přezkoumat směrnici 76/207 za účelem určení, zda směrnice
členským státům ukládá povinnost stanovit určité právní důsledky nebo sankce v případě
porušení zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání.

17      Tato směrnice má za cíl zavést v členských státech zásadu rovného zacházení pro
muže a ženy, a to zejména tak, že zajistí pracovníkům jednoho i druhého pohlaví
skutečnou rovnost příležitostí v přístupu k zaměstnání. Za tímto účelem definuje článek 2
zásadu rovného zacházení a její meze, zatímco čl. 3 odst. 1 stanoví její dosah, pokud jde
právě o přístup k zaměstnání. Článek 3 odst. 2 písm. a) stanoví, že členské státy přijmou
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opatření nezbytná k tomu, aby byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě
rovného zacházení.

18      Článek 6 ukládá členským státům povinnost zavést do svých vnitrostátních právních
řádů opatření nezbytná k tomu, aby bylo každé osobě, která se cítí poškozena
diskriminací, umožněno „domáhat se nápravy soudní cestou“. Z tohoto ustanovení
vyplývá, že členské státy jsou povinny přijmout opatření, která jsou dostatečně účinná
pro dosažení cíle směrnice, a zajistit, aby se uvedených opatření mohly dotyčné osoby
účinně dovolávat před vnitrostátními soudy. Taková opatření mohou například zahrnovat
ustanovení vyžadující, aby zaměstnavatel zaměstnal diskriminovaného uchazeče, nebo
ustanovení zajištující přiměřené peněžité odškodnění, posílená v případě potřeby
o systém pokut. Je však třeba konstatovat, že směrnice neukládá určitou sankci, nýbrž
ponechává členským státům svobodu volby mezi různými řešeními vhodnými
k uskutečnění jejího cíle.

19      Na první otázku je tedy namístě odpovědět tak, že směrnice 76/207 neukládá, že
diskriminace na základě pohlaví během přístupu k zaměstnání musí být sankcionována
povinností zaměstnavatele, který je původcem diskriminace, uzavřít s diskriminovaným
uchazečem pracovní smlouvu.

 b)     K otázkám č. 2 až 4

20      Jelikož otázky č. 2 až 4 byly položeny pouze pro případ, že by zaměstnavatel byl
povinen diskriminovaného uchazeče zaměstnat, není dále třeba na ně odpovídat.

 c)     K páté a šesté otázce

21      Podstatou páté otázky vnitrostátního soudu předložené Soudnímu dvoru je, zda je
možné v případě diskriminace odvodit ze směrnice jinou sankci než nárok na uzavření
pracovní smlouvy. Šestá otázka má za cíl zjistit, zda se směrnice mohou v souladu s jejím
nezbytným výkladem dovolávat poškozené osoby před vnitrostátními soudy.

22      V tomto ohledu je případné poznamenat, že skutečná rovnost příležitostí nemůže
být zavedena bez vhodného systému sankcí. Takový důsledek vyplývá nejen ze
samotného účelu směrnice, ale obzvláště z jejího článku 6, který tím, že dává
diskriminovaným uchazečům o zaměstnání právo na soudní ochranu, uznává, že tito
uchazeči mají práva, kterých se mohou dovolávat před soudy.

23      Ačkoliv, jak bylo zjištěno v odpovědi na první otázku, úplné provedení směrnice
nevyžaduje určitou formu sankce v případě porušení zákazu diskriminace, předpokládá
nicméně, že uvedená sankce je způsobilá zajistit skutečnou a účinnou právní ochranu.
Krom toho musí mít skutečný odrazující účinek na zaměstnavatele. Z toho plyne, že
pokud se členský stát rozhodne sankcionovat porušení zákazu diskriminace přiznáním
odškodnění, musí být toto odškodnění v každém případě přiměřené vzniklé újmě.

24      V důsledku toho je zřejmé, že vnitrostátní právní předpisy, které omezují nároky na
náhradu škody osob, které byly diskriminovány v přístupu k zaměstnání, na čistě
symbolické odškodnění, jakým je například náhrada výdajů vzniklých v souvislosti s jejich
ucházením se o zaměstnání, nejsou v souladu s požadavky účinného provedení směrnice.
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25      Povaha sankcí stanovených Spolkovou republikou Německo v případě diskriminace
v přístupu k zaměstnání, a zejména otázka, zda pravidlo obsažené v § 611a odst. 2 BGB
vylučuje možnosti odškodnění na základě obecné právní úpravy, byly před Soudním
dvorem dlouze projednávány. Vláda Spolkové republiky Německo v tomto ohledu v ústní
části řízení uplatňovala, že uvedené ustanovení nutně nevylučuje použití obecné právní
úpravy v oblasti odškodnění. Přísluší pouze vnitrostátnímu soudu, aby rozhodl o tomto
bodě výkladu týkajícím se svého vnitrostátního práva.

26      Je však třeba upřesnit, že ze směrnice vyplývající povinnost členských států
dosáhnout výsledku, který je v ní stanoven, a jejich povinnost na základě článku 5
Smlouvy přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření, jež jsou vhodná k plnění
uvedené povinnosti, jsou uloženy všem orgánům členských států, včetně soudů v rámci
jejich pravomocí. Z toho vyplývá, že při uplatňování vnitrostátního práva, a zejména
ustanovení vnitrostátního právního předpisu speciálně zavedeného za účelem provedení
směrnice 76/207, je vnitrostátní soud povinen vykládat své vnitrostátní právo ve světle
znění a účelu směrnice, tak aby bylo dosaženo výsledku uvedeného v čl. 189 třetím
pododstavci.

27      Jak naproti tomu vyplývá z výše uvedených úvah, směrnice neobsahuje, pokud jde
o sankce za případnou diskriminaci, bezpodmínečnou a dostatečně přesnou povinnost,
které by se jednotlivec mohl dovolat v případě, že ve stanovených lhůtách nebyla přijata
prováděcí opatření, aby získal určitou náhradu škody podle směrnice, pokud takový
důsledek není upraven nebo povolen vnitrostátními právními předpisy.

28      Je však namístě vnitrostátní soud upozornit na to, že směrnice 76/207 sice
ponechává členským státům při ukládání sankcí za porušení zákazu diskriminace svobodu
volby mezi různými řešeními vhodnými k dosažení svého cíle, předpokládá nicméně, že
pokud se členský stát rozhodne sankcionovat porušení dotčeného zákazu přiznáním
odškodnění, musí být toto odškodnění v každém případě přiměřené vzniklým škodám, aby
byla zajištěna jeho účinnost a odrazující účinek, a musí tedy jít nad rámec čistě
symbolického odškodnění, jakým je například náhrada pouhých výdajů vzniklých
v souvislosti s ucházením se o zaměstnání. Vnitrostátnímu soudu přísluší vykládat
a uplatňovat právní předpisy přijaté za účelem provádění směrnice v souladu s požadavky
Společenství v celém rozsahu, v němž mu vnitrostátní právo poskytuje určitý prostor pro
uvážení.

 K nákladům řízení

29      Výdaje vzniklé vládám Spolkové republiky Německo, Dánska a Spojeného království
a Komisi Evropských společenství, které předložily Soudnímu dvoru svá vyjádření, se
nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení,
povahu incidenčního řízení ve sporu probíhajícím před vnitrostátním soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů

SOUDNÍ DVŮR

o otázkách, které mu byly předloženy usnesením Arbeitsgericht Hamm ze dne 6. prosince
1982, rozhodl takto:
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1)      Směrnice 76/207 neukládá, že diskriminace na základě pohlaví během přístupu
k zaměstnání musí být sankcionována povinností zaměstnavatele, který je
původcem diskriminace, uzavřít s diskriminovaným uchazečem pracovní smlouvu.

2)      Směrnice neobsahuje, pokud jde o sankce za případnou diskriminaci,
bezpodmínečnou a dostatečně přesnou povinnost, které by se jednotlivec mohl
dovolat v případě, že ve stanovených lhůtách nebyla přijata prováděcí opatření, aby
získal určitou náhradu škody podle směrnice, pokud takový důsledek není upraven
nebo povolen vnitrostátními právními předpisy.

3)      Směrnice 76/207/EHS sice ponechává členským státům při ukládání sankcí za
porušení zákazu diskriminace svobodu volby mezi různými řešeními vhodnými
k dosažení svého cíle, předpokládá nicméně, že pokud se členský stát rozhodne
sankcionovat porušení dotčeného zákazu přiznáním odškodnění, musí být toto
odškodnění v každém případě přiměřené vzniklým škodám, aby byla zajištěna jeho
účinnost a odrazující účinek, a musí tedy jít nad rámec čistě symbolického
odškodnění, jakým je například náhrada pouhých výdajů vzniklých v souvislosti
s ucházením se o zaměstnání. Vnitrostátnímu soudu přísluší vykládat a uplatňovat
právní předpisy přijaté za účelem provádění směrnice v souladu s požadavky práva
Společenství v celém rozsahu, v němž mu vnitrostátní právo poskytuje určitý prostor
pro uvážení.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 13. 11. 1990

In Case C-106/89,

REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción ( Court of First Instance and Examining Magistrates' Court ) No 1,
Oviedo, Spain, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court
between

Marleasing SA

and

La Comercial Internacional de Alimentación SA

on the interpretation of Article 11 of the First Council Directive 68/151/EEC of 9 March
1968 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members
and others, are required by Member States of companies within the meaning of the
second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards
equivalent throughout the Community ( Official Journal, English Special Edition 1968 ( I ),
p . 41 ),

THE COURT ( Sixth Chamber ),

composed of : G . F . Mancini, President of Chamber, T . F . O' Higgins, M . Díez de
Velasco, C . N . Kakouris and P . J . G . Kapteyn, Judges,

Advocate General : W . van Gerven

Registrar : H . A . RUEhl, Principal Administrator,

after considering the written observations submitted on behalf of

Marleasing SA, by José Ramón Buzón Ferrero, of the Oviedo Bar,

the Commission of the European Communities, by its Legal Adviser Antonio Caeiro and by
Daniel Calleja, a member of its Legal Department, acting as Agents,

having regard to the Report for the Hearing and further to the hearing on 6 June 1990,

after hearing the Opinion of the Advocate General delivered at the sitting on 12 July 1990,

gives the following

Judgment

Grounds

1 By order of 13 March 1989, which was received at the Court on 3 April 1989, the
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 1, Oviedo, referred a question to the Court
pursuant to Article 177 of the EEC Treaty for a preliminary ruling on the interpretation of
Article 11 of Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on coordination of safeguards
which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member
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States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the
Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community .

2 Those questions arose in a dispute between Marleasing SA, the plaintiff in the main
proceedings, and a number of defendants including La Comercial Internacional de
Alimentación SA ( hereinafter referred to as "La Comercial "). The latter was established in
the form of a public limited company by three persons, including Barviesa SA, which
contributed its own assets .

3 It is apparent from the grounds set out in the order for reference that Marleasing' s
primary claim, based on Articles 1261 and 1275 of the Spanish Civil Code, according to
which contracts without cause or whose cause is unlawful have no legal effect, is for a
declaration that the founders' contract establishing La Comercial is void on the ground
that the establishment of the company lacked cause, was a sham transaction and was
carried out in order to defraud the creditors of Barviesa SA, a co-founder of the
defendant company . La Comercial contended that the action should be dismissed in its
entirety on the ground, in particular, that Article 11 of Directive 68/151, which lists
exhaustively the cases in which the nullity of a company may be ordered, does not
include lack of cause amongst them .

4 The national court observed that in accordance with Article 395 of the Act concerning
the Conditions of Accession of Spain and the Portuguese Republic to the European
Communities ( Official Journal 1985 L 302, p . 23 ) the Kingdom of Spain was under an
obligation to bring the directive into effect as from the date of accession, but that that
had still not been done at the date of the order for reference . Taking the view, therefore,
that the dispute raised a problem concerning the interpretation of Community law, the
national court referred the following question to the Court :

"Is Article 11 of Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968, which has not been
implemented in national law, directly applicable so as to preclude a declaration of nullity
of a public limited company on a ground other than those set out in the said article?"

5 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts of the
case, the course of the procedure and the observations submitted to the Court, which are
mentioned or discussed hereinafter only in so far as is necessary for the reasoning of the
Court .

6 With regard to the question whether an individual may rely on the directive against a
national law, it should be observed that, as the Court has consistently held, a directive
may not of itself impose obligations on an individual and, consequently, a provision of a
directive may not be relied upon as such against such a person ( judgment in Case 152/84
Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority [1986] ECR
723 ).

7 However, it is apparent from the documents before the Court that the national court
seeks in substance to ascertain whether a national court hearing a case which falls within
the scope of Directive 68/151 is required to interpret its national law in the light of the
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wording and the purpose of that directive in order to preclude a declaration of nullity of a
public limited company on a ground other than those listed in Article 11 of the directive .

8 In order to reply to that question, it should be observed that, as the Court pointed out in
its judgment in Case 14/83 Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen [1984]
ECR 1891, paragraph 26, the Member States' obligation arising from a directive to achieve
the result envisaged by the directive and their duty under Article 5 of the Treaty to take
all appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that
obligation, is binding on all the authorities of Member States including, for matters within
their jurisdiction, the courts . It follows that, in applying national law, whether the
provisions in question were adopted before or after the directive, the national court called
upon to interpret it is required to do so, as far as possible, in the light of the wording and
the purpose of the directive in order to achieve the result pursued by the latter and
thereby comply with the third paragraph of Article 189 of the Treaty .

9 It follows that the requirement that national law must be interpreted in conformity with
Article 11 of Directive 68/151 precludes the interpretation of provisions of national law
relating to public limited companies in such a manner that the nullity of a public limited
company may be ordered on grounds other than those exhaustively listed in Article 11 of
the directive in question .

10 With regard to the interpretation to be given to Article 11 of the directive, in particular
Article 11(2)(b ), it should be observed that that provision prohibits the laws of the
Member States from providing for a judicial declaration of nullity on grounds other than
those exhaustively listed in the directive, amongst which is the ground that the objects of
the company are unlawful or contrary to public policy .

11 According to the Commission, the expression "objects of the company" must be
interpreted as referring exclusively to the objects of the company as described in the
instrument of incorporation or the articles of association . It follows, in the Commission' s
view, that a declaration of nullity of a company cannot be made on the basis of the
activity actually pursued by it, for instance defrauding the founders' creditors .

12 That argument must be upheld . As is clear from the preamble to Directive 68/151, its
purpose was to limit the cases in which nullity can arise and the retroactive effect of a
declaration of nullity in order to ensure "certainty in the law as regards relations between
the company and third parties, and also between members" ( sixth recital ). Furthermore,
the protection of third parties "must be ensured by provisions which restrict to the
greatest possible extent the grounds on which obligations entered into in the name of the
company are not valid ". It follows, therefore, that each ground of nullity provided for in
Article 11 of the directive must be interpreted strictly . In those circumstances the words
"objects of the company" must be understood as referring to the objects of the company
as described in the instrument of incorporation or the articles of association .

13 The answer to the question submitted must therefore be that a national court hearing
a case which falls within the scope of Directive 68/151 is required to interpret its national
law in the light of the wording and the purpose of that directive in order to preclude a
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declaration of nullity of a public limited company on a ground other than those listed in
Article 11 of the directive .

Decision on costs

Costs

14 The costs incurred by the Commission of the European Communities, which has
submitted observations to the Court, are not recoverable . As these proceedings are, in so
far as the parties to the main proceedings are concerned, in the nature of a step in the
action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court .

Operative part

On those grounds,

THE COURT ( Sixth Chamber ),

in answer to the question referred to it by the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
No 1, Oviedo, by order of 13 March 1989, hereby rules :

A national court hearing a case which falls within the scope of Council Directive
68/151/EEC of 9 March 1968 on coordination of safeguards which, for the protection of
the interests of members and others, are required by Member States of companies within
the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making
such safeguards equivalent throughout the Community, is required to interpret its
national law in the light of the wording and the purpose of that directive in order to
preclude a declaration of nullity of a public limited company on a ground other than those
listed in Article 11 of the directive.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

19. listopadu 1991 (*)

„Neprovedení směrnice – Odpovědnost členského státu“

Ve spojených věcech C-6/90 a C-9/90,

jejichž předmětem jsou žádosti zaslané Soudnímu dvoru na základě článku 177 Smlouvy
o EHS pretura di Vicenza (Itálie) (ve věci C-6/90) a pretura di Bassano del Grappa (Itálie)
(ve věci C-9/90), směřující ke získání, ve sporech probíhajících před uvedenými soudy
mezi

Andreou Francovichem

a

Italskou republikou

a mezi

Danilou Bonifaci a dalšími

a

Italskou republikou,

rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 189 třetího pododstavce Smlouvy
o EHS, jakož i směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební
neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 23; Zvl. vyd. 05/01, s. 217),

SOUDNÍ DVŮR,

ve složení O. Due, předseda, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse
a P. J. G. Kapteyn, předsedové senátů, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, G. C.
Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco a M. Zuleeg, soudci,

generální advokát: J. Mischo

vedoucí soudní kanceláře: D. Louterman, vrchní rada

s ohledem na písemná vyjádření předložená:

–        za Andreu Francoviche a Danilu Bonifaci a další Claudiem Mondinem, Aldem
Campesanem a Albertem dal Ferro, advokáty advokátní komory ve Vicenze,

–        za italskou vládu Oscarem Fiumarou, avvocato dello Stato, jako zmocněncem,

–        za nizozemskou vládu B. R. Botem, generálním tajemníkem ministerstva
zahraničních věcí, jako zmocněncem,

–        za vládu Spojeného království J. E. Collinsem, z Treasury Solicitor's Department,
jako zmocněncem, ve spolupráci s Richardem Plenderem, QC,
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–        za Komisi Evropských společenství Giulianem Marencem a Karen Banks, členy její
právní služby, jako zmocněnci,

s přihlédnutím ke zprávě k jednání

po vyslechnutí ústních vyjádření Andrey Francoviche a Danily Bonifaci, italské vlády,
vlády Spojeného království, německé vlády, zastoupené Jochimem Sedemundem,
advokátem advokátní komory v Kolíně, jako zmocněncem, a Komise, na jednání konaném
dne 27. února 1991,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 28. května
1991,

vydává tento

Rozsudek

1        Usneseními ze dne 9. července a 30. prosince 1989, došlými Soudnímu dvoru dne 8.
ledna, respektive dne 15. ledna 1990, položily pretura di Vicenza (ve věci C-6/90)
a pretura di Bassano del Grappa (ve věci C-9/90) na základě článku 177 Smlouvy o EHS
předběžné otázky týkající se výkladu čl. 189 třetího pododstavce Smlouvy o EHS, jakož
i směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti
zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 23; Zvl. vyd. 05/01, s. 217).

2        Tyto otázky vyvstaly v rámci sporů mezi A. Francovichem a D. Bonifaci a dalšími
(dále jen „žalobci“) a Italskou republikou.

3        Směrnice 80/987 usiluje o zajištění minimální ochrany podle práva Společenství
zaměstnancům v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, aniž jsou dotčena
příznivější ustanovení existující v členských státech. K tomuto účelu stanoví zejména
zvláštní záruky za úhradu jejich nesplacených pohledávek týkajících se mezd.

4        Podle článku 11 byly členské státy povinny uvést v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí ve lhůtě, která uplynula dne 23. října
1983. Jelikož Italská republika tuto povinnost nesplnila, Soudní dvůr určil v rozsudku ze
dne 2. února 1989, Komise v. Itálie (22/87, Recueil, s. 143), že z její strany došlo
k porušení povinnosti.

5        Andrea Francovich, účastník původního řízení ve věci C-6/90, pracoval pro podnik
„CDN Elettronica SnC“ ve Vicenze a pobíral z tohoto titulu pouze sporadické zálohy na
mzdu. Podal tedy žalobu u pretura di Vicenza, který uložil žalovanému podniku zaplacení
částky přibližně 6 milionů LIT. V průběhu exekučního řízení byl soudní vykonavatel soudu
ve Vicenze nucen sepsat zápis o bezvýsledné exekuci. Andrea Francovich pak uplatnil
právo získat od italského státu záruky uvedené ve směrnici 80/987 nebo případně
odškodnění.

6        Ve věci C-9/90 D. Bonifaci a třicet tři dalších zaměstnankyň podalo žalobu
u pretura di Bassano del Grappa, ve které uvedly, že pracovaly jakožto zaměstnankyně
v podniku Gaia Confezioni Srl, na nějž byl dne 5. dubna 1985 prohlášen konkurz.
V okamžiku zániku pracovněprávního vztahu měly žalobkyně pohledávku ve výši více než
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253 milionů LIT, která byla zahrnuta do pasiv podniku v konkurzu. Za více než pět let od
prohlášení konkurzu neobdržely žádnou částku a správce konkurzní podstaty jim oznámil,
že uspokojení jejich pohledávek, byť i částečné, je naprosto nepravděpodobné. V důsledku
toho žalobkyně podaly žalobu proti Italské republice, jíž se domáhaly, aby jí bylo uloženo
s ohledem na její povinnost provádět směrnici 80/987 ode dne 23. října 1983 zaplatit jim
nedoplatky mezd jako dlužné pohledávky alespoň za poslední tři měsíce nebo jim
poskytnout odškodnění.

7        V tomto kontextu položily vnitrostátní soudy Soudnímu dvoru následující předběžné
otázky, které byly v obou věcech totožné:

„1)      Může se podle platného práva Společenství jednotlivec, který byl poškozen tím, že
stát neprovedl směrnici 80/987, což bylo potvrzeno rozsudkem Soudního dvora, domáhat
na tomto státu uplatnění těch ustanovení směrnice, která jsou dostatečně přesná
a bezpodmínečná, tím, že se dovolá vůči členskému státu v prodlení přímo právních
předpisů Společenství, aby získal záruky, které tento členský stát měl zajistit, a v každém
případě požadoval náhradu škody, kterou utrpěl, pokud jde o ustanovení, na která se tato
výsada nevztahuje?

2)      Musejí být ustanovení článků 3 a 4 směrnice Rady 80/987 ve vzájemném spojení
vykládána tak, že v případě, že stát nevyužil možnosti zavést omezení uvedená v článku
4, je povinen uspokojit nároky zaměstnanců v souladu s článkem 3?

3)      V případě záporné odpovědi na otázku č. 2, nechť Soudní dvůr stanoví, jaká je
minimální záruka, kterou musí stát oprávněným zaměstnancům zajistit podle směrnice
80/987 tak, aby dlužná část mzdy zaměstnance mohla být považována za uplatnění
samotné směrnice.“

8        Pro úplnější objasnění skutkového stavu věcí v původním řízení, průběhu řízení
a písemných vyjádření předložených Soudnímu dvoru se odkazuje na zprávu k jednání.
Tyto části spisu jsou níže uvedeny pouze v míře nezbytné pro sled úvah Soudního dvora.

9        První otázka položená vnitrostátním soudem nastoluje dva problémy, které je třeba
zkoumat odděleně. Týká se jednak přímého účinku ustanovení směrnice, která definují
práva zaměstnanců, a jednak existence a rozsahu odpovědnosti státu za škody způsobené
porušením povinností vyplývajících pro něj z práva Společenství.

 K přímému účinku ustanovení směrnice, která definují práva zaměstnanců

10      První částí otázky položené jako první se vnitrostátní soud snaží zjistit, zda
ustanovení směrnice, která definují práva zaměstnanců, musejí být vykládána v tom
smyslu, že zúčastněné osoby mohou tato práva uplatňovat vůči státu u vnitrostátních
soudů v případě, že prováděcí opatření nebyla včas přijata.

11      Podle ustálené judikatury členský stát, který nepřijal ve stanovené lhůtě prováděcí
opatření uložená směrnicí, nemůže namítat vůči jednotlivcům, že sám nesplnil povinnosti
vyplývající ze směrnice. Ve všech případech, kdy se ustanovení směrnice z hlediska svého
obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně přesná nebo pokud definují práva, která
mohou jednotlivci uplatňovat vůči státu, se jich tak lze dovolávat, pokud prováděcí
opatření nebyla včas přijata, proti jakémukoli vnitrostátnímu ustanovení, které není

157



v souladu se směrnicí (rozsudek ze dne 19. ledna 1982, Becker, body 24 a 25, 8/81,
Recueil, s. 53).

12      Je tedy třeba zkoumat, zda ustanovení směrnice 80/987, která definují práva
zaměstnanců, jsou bezpodmínečná a dostatečně přesná. Tuto otázku je třeba zkoumat ze
tří hledisek, a sice určení příjemců záruky stanovené směrnicí, obsahu této záruky
a konečně určení osoby povinné k záruce. V této souvislosti vyvstává zejména otázka, zda
je možné považovat stát za povinného k záruce z důvodu toho, že nepřijal ve stanovené
lhůtě nezbytná opatření k provedení směrnice.

13      Pokud jde nejprve o určení příjemců záruky, je třeba poukázat na to, že podle svého
čl. 1 odst. 1 se směrnice vztahuje na pohledávky zaměstnanců vyplývající z pracovních
smluv nebo pracovních poměrů vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební
neschopnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1, což je ustanovení upřesňující podmínky, za kterých
je zaměstnavatel považován za nacházejícího se v platební neschopnosti. Pro vymezení
pojmů „zaměstnanec“ a „zaměstnavatel“ odkazuje čl. 2 odst. 2 na vnitrostátní právo.
Konečně čl. 1 odst. 2 stanoví, že členské státy mohou výjimečně a za určitých podmínek
vyloučit z oblasti působnosti směrnice některé kategorie zaměstnanců vyjmenované
v příloze směrnice.

14      Tato ustanovení jsou dostatečně přesná a bezpodmínečná, aby umožnila
vnitrostátnímu soudci určit, zda určitá osoba má být považována za osobu oprávněnou
podle směrnice. Soudce totiž pouze ověří jednak, zda dotyčný je podle vnitrostátního
práva zaměstnancem a zda není v souladu s čl. 1 odst. 2 a přílohou I vyloučen z oblasti
působnosti směrnice (k podmínkám požadovaným pro takové vyloučení viz rozsudek ze
dne 2. února 1989, Komise v. Itálie, 22/87, uvedený výše, body 18 až 23, a rozsudek ze
dne 8. listopadu 1990, Komise v. Řecko, C-35/88, body 11 až 26, Recueil, s. I-3917,
I-5409, I-3931), a jednak, zda jde o jeden z případů stavu platební neschopnosti uvedený
v článku 2 směrnice.

15      Dále, pokud jde o obsah záruky, článek 3 směrnice stanoví, že musí být zajištěna
úhrada nesplacených pohledávek vyplývajících z pracovních smluv nebo z pracovních
poměrů a vztahujících se k odměně za období před dnem stanoveným členským státem,
který může v tomto ohledu zvolit jednu ze tří možností: a) den, kdy vznikla platební
neschopnost zaměstnavatele; b) den oznámení výpovědi dané dotčenému zaměstnanci
z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele; c) den vzniku platební neschopnosti
zaměstnavatele nebo den ukončení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru
zaměstnance, ke kterému došlo z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele.

16      V závislosti na této volbě má členský stát možnost podle čl. 4 odst. 1 a 2 omezit
povinnost úhrady podle okolností na dobu tří měsíců nebo osmi týdnů, která se počítá
způsobem uvedeným ve zmíněném článku. Konečně odstavec 3 téhož článku stanoví, že
členské státy mohou určit horní hranici pro záruky za úhrady, aby zamezily vyplácení
částek nad rámec sociálního cíle směrnice. Pokud členské státy využijí této možnosti,
sdělí Komisi metody, podle kterých horní hranici určují. Kromě toho článek 10 upřesňuje,
že směrnice se nedotýká možnosti členských států přijmout nezbytná opatření, aby se
zabránilo zneužívání, a zejména možnosti odmítnout nebo omezit povinnost úhrady za
určitých okolností.
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17      Článek 3 směrnice tak ponechává na volbě členského státu stanovení dne, od
kterého má být zajištěna záruka úhrady pohledávek. Jak však nepřímo vyplývá
z judikatury Soudního dvora (rozsudek ze dne 4. prosince 1986, FNV, 71/85, Recueil,
s. 3855; rozsudek ze dne 23. března 1987, McDermott a Cotter, 286/85, bod 15, Recueil,
s. 1453), možnost státu zvolit si jeden z několika možných prostředků k dosažení výsledku
předepsaného směrnicí nevylučuje pro jednotlivce možnost uplatňovat u vnitrostátních
soudů práva, jejichž obsah může být dostatečně přesně stanoven na základě pouhých
ustanovení směrnice.

18      V projednávané věci výsledkem, který dotyčná směrnice ukládá, je zaručení úhrady
nesplacených pohledávek zaměstnancům v případě platební neschopnosti
zaměstnavatele. Skutečnost, že články 3 a 4 odstavce 1 a 2 poskytují členským státům
určitý prostor pro uvážení, pokud jde o způsoby stanovení této záruky a omezení její výše,
se nedotýká přesného a bezpodmínečného charakteru uloženého výsledku.

19      Jak totiž uvedla Komise i žalobci, při stanovení minimální záruky upravené směrnicí
je možné vycházet z data, jehož volba představuje pro záruční instituci co nejmenší
břemeno. Tímto datem je den, kdy vznikla platební neschopnost zaměstnavatele,
vzhledem k tomu, že ostatní dvě data, tj. den oznámení výpovědi zaměstnanci a den
ukončení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, podle podmínek článku 3 nutně
následují až po vzniku platební neschopnosti a vymezují tedy delší období, během něhož
má být zajištěna úhrada pohledávek.

20      Pokud jde o možnost omezení této záruky uvedenou v čl. 4 odst. 2, je třeba
poukázat na to, že taková možnost nevylučuje, že lze určit minimální záruku. Ze znění
tohoto článku totiž vyplývá, že členské státy mají možnost omezit záruky poskytované
zaměstnancům na určitá období předcházející dni stanovenému v článku 3. Tato období
jsou stanovena ve vztahu ke každému ze tří dat uvedených v článku 3 tak, že je možné
v každém případě určit, do jaké míry by mohl členský stát snížit záruku uvedenou ve
směrnici podle data, které by si zvolil, pokud by směrnici provedl.

21      Pokud jde o čl. 4 odst. 3, podle kterého mohou členské státy stanovit horní hranici
pro záruky za úhrady, aby zabránily vyplácení částek nad rámec sociálního cíle směrnice,
a článek 10, který upřesňuje, že směrnice se nedotýká možnosti členských států přijmout
nezbytná opatření, aby se zabránilo zneužívání, je třeba zdůraznit, že členský stát, který
nesplnil svou povinnost provést směrnici, nemůže zmařit uplatnění práv, která směrnice
zakládá ve prospěch jednotlivců, na základě možnosti omezit výši záruky, jíž by mohl
využít, kdyby přijal opatření nezbytná pro provedení směrnice (viz, pokud jde o podobnou
možnost týkající se předcházení zneužívání v daňové oblasti, rozsudek ze dne 19. ledna
1982, Becker, bod 34, 8/81, Recueil, s. 53).

22      Je tedy třeba konstatovat, že dotčená ustanovení jsou bezpodmínečná
a dostatečně přesná, pokud jde o obsah záruky.

23      Pokud jde o určení osoby povinné k záruce, článek 5 směrnice stanoví:

„Členské státy stanoví podrobnosti organizace, financování a fungování záručních
institucí, které budou v souladu zejména s těmito zásadami:
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a)      majetek institucí musí být nezávislý na provozním jmění zaměstnavatelů a musí být
vytvořen tak, aby nemohl být v úpadkovém řízení zabaven;

b)      zaměstnavatelé musí přispívat na financování, ledaže je plně zajištěno orgány
veřejné moci;

c)      povinnost institucí uhradit pohledávky je nezávislá na splnění povinnosti přispívat na
financování.“

24      Bylo tvrzeno, že jelikož směrnice stanoví možnost plně financovat záruční instituce
orgány veřejné moci, bylo by nepřijatelné, aby členský stát mohl zmařit účinky směrnice
s poukazem na to, že by mohl břemeno financování, které náleží jemu, přenést zcela nebo
zčásti na jiné osoby.

25      Tuto argumentaci nelze přijmout. Ze znění směrnice vyplývá, že členský stát je
povinen zabezpečit vhodný institucionální záruční systém. Podle článku 5 má členský stát
široký prostor pro uvážení, pokud jde o organizaci, fungování a financování záručních
institucí. Je třeba zdůraznit, že skutečnost, které se dovolává Komise, že směrnice stanoví
jako jedno z možných řešení, aby systém byl plně financován orgány veřejné moci,
neznamená, že jako dlužníka nesplacených pohledávek lze označit stát. Povinnost
k úhradě náleží záručním institucím a stát může stanovit plné financování záručních
institucí orgány veřejné moci pouze v rámci výkonu své pravomoci organizovat systém
záruk. Za tohoto předpokladu na sebe stát bere povinnost, která mu v zásadě nenáleží.

26      Z uvedeného vyplývá, že ačkoli jsou dotčená ustanovení směrnice dostatečně
přesná a bezpodmínečná, pokud jde o určení příjemce záruky a obsahu této záruky,
nestačí to k tomu, aby se jednotlivci mohli dovolávat těchto ustanovení u vnitrostátních
soudů. Jednak totiž tato ustanovení neoznačují osobu povinnou k záruce, a jednak stát
nemůže být považován za povinného pouze z toho důvodu, že nepřijal ve stanovené lhůtě
opatření k provedení směrnice.

27      Na první část první otázky je tedy namístě odpovědět, že ustanovení směrnice
80/987, která definují práva zaměstnanců, musí být vykládána v tom smyslu, že dotyční
nemohou uplatňovat tato práva vůči státu u vnitrostátních soudů, nebyla-li přijata
prováděcí opatření ve stanovené lhůtě.

 K odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících pro
něj z práva Společenství

28      Druhou částí první otázky se vnitrostátní soud snaží zjistit, zda je členský stát
povinen nahradit škodu vyplývající pro jednotlivce z neprovedení směrnice 80/987.

29      Vnitrostátní soud tak nastoluje problém existence a rozsahu odpovědnosti státu za
škodu způsobenou porušením povinností, které pro něj vyplývají z práva Společenství.

30      Tento problém je třeba zkoumat z hlediska celkového systému Smlouvy a jejích
základních zásad.

 a)     K zásadě odpovědnosti státu
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31      Nejprve je třeba připomenout, že Smlouva o EHS vytvořila vlastní právní řád,
začleněný do právních systémů členských států, jenž zavazuje jejich soudy a jehož
subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich státní příslušníci, a že právo
Společenství neukládá jednotlivcům jen povinnosti, ale je stejně tak určeno k vytváření
práv, jež se stávají součástí jejich jmění; tato práva vznikají nejen tehdy, když to Smlouva
výslovně stanoví, ale také v důsledku povinností, které Smlouva jasně stanoveným
způsobem ukládá jak jednotlivcům, tak členským státům a orgánům Společenství (viz
rozsudek ze dne 5. února 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Recueil, s. 3, a rozsudek ze dne
15. července 1964, Costa, 6/64, Recueil, s. 1141).

32      Je třeba rovněž připomenout, že jak vyplývá z ustálené judikatury, je věcí
vnitrostátních soudů, kterým přísluší v rámci jejich pravomoci uplatňovat ustanovení
práva Společenství, aby zajistily plný účinek těchto norem a poskytovaly ochranu právům,
jež tyto normy poskytují jednotlivcům (viz zejména rozsudky ze dne 9. března 1978,
Simmenthal, bod 16, 106/77, Recueil, s. 629, a ze dne 19. června 1990, Factortame, bod
19, C-213/89, Recueil, s. I-2433).

33      Je namístě konstatovat, že plná účinnost norem Společenství by byla zpochybněna
a že ochrana práv, která přiznávají, by byla oslabena, kdyby jednotlivci neměli možnost
získat náhradu škody, jsou-li jejich práva narušena porušením práva Společenství ze
strany členského státu.

34      Možnost náhrady škody k tíži členského státu je nezbytná zvláště tehdy, kdy, jako je
tomu v projednávaném případě, je plný účinek norem Společenství podmíněn činností ze
stany státu, a kdy v důsledku toho jednotlivci v případě jeho nečinnosti nemohou uplatnit
u vnitrostátních soudů práva, jež jim přiznává právo Společenství.

35      Z uvedeného vyplývá, že zásada odpovědnosti státu za škody způsobené
jednotlivcům porušením práva Společenství, jež mu lze přičíst, je vlastní systému
Smlouvy.

36      Povinnost členských států nahradit tyto škody nachází svůj základ rovněž v článku
5 Smlouvy, podle něhož členské státy přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření
k plnění závazků, které pro ně vyplývají z práva Společenství. Mezi tyto závazky přitom
patří i závazek odstranit nedovolené důsledky porušení práva Společenství (pokud jde
o obdobné ustanovení v článku 86 Smlouvy o ESUO, viz rozsudek ze dne 16. prosince
1960, Humblet, 6/60, Recueil, s. 1125).

37      Z výše uvedeného vyplývá, že právo Společenství ukládá zásadu, podle níž jsou
členské státy povinny nahradit škody způsobené jednotlivcům porušením práva
Společenství, které je jim přičitatelné.

 b)     K podmínkám odpovědnosti státu

38      Jestliže tak odpovědnost státu ukládá právo Společenství, podmínky, za kterých
tato odpovědnost umožňuje nárok na náhradu škody, závisejí na povaze porušení práva
Společenství, jímž byla způsobena škoda.

39      Pokud členský stát poruší povinnost vyplývající pro něj z čl. 189 třetího
pododstavce Smlouvy přijmout veškerá opatření nezbytná pro dosažení výsledku
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stanoveného směrnicí, jako je tomu v projednávané věci, plná účinnost této právní normy
Společenství vyžaduje vznik nároku na náhradu škody při splnění tří podmínek.

40      První z těchto podmínek je, že výsledek stanovený směrnicí zakládá práva ve
prospěch jednotlivců. Druhou podmínkou je, že obsah těchto práv je identifikovatelný na
základě ustanovení směrnice. Konečně třetí podmínkou je existence příčinné souvislosti
mezi porušením povinnosti ze strany státu a škodou utrpěnou poškozenými.

41      Tyto podmínky jsou dostačující k tomu, aby jednotlivcům vzniklo právo na náhradu
škody, jež má svůj základ přímo v právu Společenství.

42      S touto výhradou je na státu, aby v rámci vnitrostátní právní úpravy odpovědnosti
nahradil následky způsobené škody. Při neexistenci právní úpravy Společenství přísluší
totiž vnitrostátnímu právnímu řádu každého členského státu, aby určil příslušné soudy
a upravil procesní podmínky soudních řízení určených k zajištění plné ochrany práv, která
procesním subjektům vyplývají z práva Společenství (viz následující rozsudky: ze dne
22. ledna 1976, Russo, 60/75, Recueil, s. 45; ze dne 16. února 1976, Rewe, 33/76,
Recueil, s. 1989; ze dne 7. července 1981, Rewe, 158/80, Recueil, s. 1805).

43      Je třeba poukázat i na to, že hmotněprávní a procesněprávní podmínky stanovené
jednotlivými vnitrostátními právními řády v oblasti náhrady škody nemohou být méně
příznivé než podmínky týkající se podobných nároků na základě vnitrostátního práva
a nemohou být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání
náhrady škody (viz, pokud jde o obdobnou oblast navrácení daní vybraných při porušení
práva Společenství, zejména rozsudek ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82,
Recueil, s. 3595).

44      V projednávané věci bylo rozsudkem Soudního dvora určeno, že došlo k porušení
práva Společenství ze strany členského státu spočívajícím v neprovedení směrnice
80/987 ve stanovené lhůtě. Výsledek stanovený touto směrnicí zahrnuje to, že
zaměstnancům je poskytnuto právo na záruku za úhradu jejich nesplacených pohledávek
týkajících se odměny za práci. Jak vyplývá ze zkoumání první části první otázky, obsah
tohoto práva lze zjistit na základě ustanovení směrnice.

45      Za těchto podmínek přísluší vnitrostátnímu soudu, aby v rámci vnitrostátní právní
úpravy odpovědnosti zajistil pracovníkům právo na náhradu škody, která jim vznikla
v důsledku neprovedení směrnice.

46      Vnitrostátnímu soudu je tedy třeba odpovědět, že členský stát je povinen nahradit
škodu způsobenou jednotlivcům neprovedením směrnice 80/987.

 Ke druhé a třetí otázce

47      S ohledem na odpověď na první předběžnou otázku není namístě rozhodnout
o druhé a třetí otázce.

 K nákladům řízení

48      Výdaje vzniklé italské vládě, vládě Spojeného království, nizozemské a německé
vládě, jakož i Komisi Evropských společenství, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření,
se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení,
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povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem,
je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů

SOUDNÍ DVŮR

rozhodl o otázkách, které mu byly předloženy pretura di Vicenza (ve věci C-6/90)
a pretura di Bassano del Grappa (ve věci C-9/90) usneseními ze dne 9. července
a 30. prosince 1989, takto:

1)      Ustanovení směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě
platební neschopnosti zaměstnavatele, která definují práva zaměstnanců, musí být
vykládána v tom smyslu, že dotyční nemohou uplatňovat tato práva vůči státu
u vnitrostátních soudů, nebyla-li přijata prováděcí opatření ve stanovené lhůtě.

2)      Členský stát je povinen nahradit škodu způsobenou jednotlivcům neprovedením
směrnice 80/987/EHS.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

5. března 1996 (*)

„Zásada odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou jednotlivcům porušením
práva Společenství, které je mu přičitatelné – Porušení přičitatelné vnitrostátnímu
zákonodárci – Podmínky odpovědnosti státu – Rozsah náhrady škody“

Ve spojených věcech C-46/93 a C-48/93,

jejichž předmětem jsou dvě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce předložené
Soudnímu dvoru na základě článku 177 Smlouvy o EHS Bundesgerichtshof (C-46/93)
a High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court (C-48/93), ve sporech
probíhajících před těmito soudy mezi

Brasserie du pêcheur SA

a

Bundesrepublik Deutschland

a mezi

The Queen

a

Secretary of State for Transport,

na žádost: Factortame Ltd a dalších,

týkající se výkladu zásady odpovědnosti státu za škody způsobené jednotlivcům
v důsledku porušení práva Společenství, které lze tomuto státu přičíst,

SOUDNÍ DVŮR,

ve složení G. C. Rodríguez Iglesias (zpravodaj), předseda, C. N. Kakouris, D. A. Edward
a G. Hirsch, předsedové senátů, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de
Almeida, C. Gulmann a J. L. Murray, soudci,

generální advokát: G. Tesauro,

vedoucí soudní kanceláře: H. von Holstein, náměstek vedoucího soudní kanceláře, a H. A.
Rühl, vrchní rada,

s ohledem na písemná vyjádření předložená:

–        za Brasserie du pêcheur SA H. Büttnerem, advokátem v Karslruhe,

–        za navrhovatele 1 až 36 a 38 až 84 ve věci C-48/93 D. Vaughanem a G. Barlingem,
Queen’s Counsel, a D. Andersonem, barrister, pověřenými S. Swabeyem, solicitor,

–        za navrhovatele 85 až 97 ve věci C-48/93 N. Greenem, barrister, pověřeným
N. Hortonem, solicitor,
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–        za navrhovatele 37 ve věci C-48/93 N. Forwoodem, Queen’s Counsel, a P. Duffym,
barrister, pověřenými Holman Fenwick & Willan, solicitors,

–        za německou vládu E. Röderem, Ministerialrat na spolkovém ministerstvu
hospodářství, jako zmocněncem, ve spolupráci s J. Sedemundem, advokátem v Kolíně,

–        za vládu Spojeného království J. E. Collinsem, Assistant Treasury Solicitor, jako
zmocněncem, ve spolupráci s S. Richardsem, C. Vajdou a R. Thompsonem, barristers,

–        za dánskou vládu J. Moldem, právním poradcem ministerstva zahraničních věcí,
jako zmocněncem,

–        za španělskou vládu A. J. Navarrem Gonzálezem, generálním ředitelem právní
a institucionální koordinace Společenství, a R. Silva de Lapuerta a G. Calvo Díaz, abogados
del Estado, z právního útvaru vlády, jako zmocněnci,

–        za francouzskou vládu J.–P. Puissochetem, ředitelem pro právní záležitosti
ministerstva zahraničních věcí, a C. de Salins, zástupkyní ředitele na ředitelství pro právní
záležitosti tohoto ministerstva, jako zmocněnci,

–        za irskou vládu M. A. Buckleyem, Chief State Solicitor, jako zmocněncem,

–        za nizozemskou vládu A. Bosem, právním poradcem na ministerstvu zahraničních
věcí, jako zmocněncem,

–        za Komisi Evropských společenství C. Timmermansem, zástupcem generálního
ředitele právního oddělení Komise, J. Pipkornem, právním poradcem, a C. Dockseym,
členem právní služby, jako zmocněnci,

s přihlédnutím ke zprávě k jednání,

po vyslechnutí ústních vyjádření Brasserie du pêcheur SA, zastupované H. Büttnerem a P.
Soler-Couteauxem, avocat ve Štrasburku, navrhovatelů 1 až 36 a 84 ve věci C-48/93,
zastupovaných D. Vaughanem, G. Barlinem, D. Andersonem a S. Swabeyem, navrhovatelů
85 až 97 ve věci C-48/93, zastupovaných N. Greenem, navrhovatele 37 ve věci C-48/93,
zastupovaného N. Forwoodem a P. Duffym, německé vlády, zastupované J. Sedemundem,
vlády Spojeného království, zastupované Sirem N. Lyellem, Queen’s Cousel, Attorney
General, a S. Richardsem, C. Vajdou a J. E. Collinsem, dánské vlády, zastupované P.
Bieringem, právním poradcem ministerstva zahraničních věcí, jako zmocněncem, řecké
vlády, zastupované F. Georgakopoulosem, zástupcem právního poradce právní rady
státu, jako zmocněncem, španělské vlády, zastupované S. Silva de Lapuerta a G. Calvo
Díaz, francouzské vlády, zastupované C. de Salins, nizozemské vlády, zastupované J. W.
de Zwaanem, zástupcem právního poradce ministerstva zahraničních věcí, jako
zmocněncem, a Komise, zastupované C. Timmermansem, J. Pipkornem a C. Dockseyem,
na jednání dne 25. října 1994,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání dne 28. listopadu 1995,

vydává tento

Rozsudek

165



1        Usneseními ze dne 28. ledna 1993 a ze dne 18. listopadu 1992, došlými Soudnímu
dvoru 17. února 1993 a 18. února 1993, v tomto pořadí, položily Bundesgerichtshof (ve
věci C-46/93) a High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court (ve věci
C-48/93) na základě článku 177 Smlouvy o EHS předběžné otázky týkající se podmínek
uplatnění odpovědnosti členského státu za škody způsobené jednotlivcům v důsledku
porušení práva Společenství, které lze tomuto státu přičíst.

2        Tyto otázky vyvstaly v rámci dvou sporů mezi jednak společností Brasserie du
pêcheur (dále jen „Brasserie du pêcheur“) a Spolkovou republikou Německo, a jednak
mezi společností Factortame Ltd a dalšími (dále jen „Factortame a další“) a Spojeným
královstvím Velké Británie a Severního Irska.

 Věc C-46/93

3        Podle svého prohlášení před předkládajícím soudem byla Brasserie du pêcheur,
francouzská společnost se sídlem ve Schiltigheimu (Alsasko), koncem roku 1981 donucena
přerušit vývoz piva do Německa, protože podle příslušných německých orgánů pivo, které
vyrábí, nebylo v souladu s požadavkem čistoty stanoveným články 9 a 10
Biersteuergesetz ze dne 14. března 1952 (zákona o dani z piva, BGBl. I, str. 149), ve znění
ze dne 14. prosince 1976 (BGBl. I, str. 3341, dále jen „BStG“).

4        Komise dospěla k názoru, že tato ustanovení jsou v rozporu s článkem 30 Smlouvy
o EHS a zahájila řízení pro nesplnění povinnosti proti Spolkové republice Německo jak
z důvodu zákazu obchodování pod označením „Bier“ (pivo) s pivy, která se legálně
vyrábějí v jiných členských státech odlišnými postupy, tak zákazu dovozu piv obsahujících
přísady. V rozsudku ze dne 12. března 1987, Komise v. Německo (178/84, Recueil,
s. 1227), Soudní dvůr rozhodl, že zákaz obchodování s pivy dováženými z jiných členských
států, která neodpovídají uvedeným ustanovením německých právních předpisů, je
neslučitelný s článkem 30 Smlouvy.

5        Brasserie du pêcheur následně podala proti Spolkové republice Německo žalobu na
náhradu škody, kterou v letech 1981 až 1987 utrpěla v důsledku tohoto dovozního
omezení, a požadovala náhradu škody ve výši 1 800 000 německých marek, odpovídající
zlomku skutečné újmy.

6        Bundesgerichtshof se v tomto ohledu odvolává na článek 839 Bürgerliches
Gesetzbuch (německého občanského zákoníku, dále jen „BGB“) a článek 34 Grundgesetz
(základního zákona, dále jen „GG“). V souladu s první větou čl. 839 prvního pododstavce
BGB, „úředník, který úmyslně nebo z nedbalosti poruší služební povinnost, kterou má
vzhledem k třetí straně, je povinen třetí straně nahradit vzniklou škodu“. Článek 34 GG
stanoví, že „pokud někdo v souvislosti s výkonem jemu svěřeného veřejného úřadu poruší
závazky, které mu úřad ukládá vzhledem ke třetí straně, odpovědnost zásadně přísluší
státu nebo místnímu celku, pro nějž dotyčný činnost vykonával“.

7        Z obou těchto ustanovení ve vzájemném spojení vyplývá, že odpovědnost státu je
podmíněna tím, že za oprávněnou osobu porušeného závazku je možné považovat třetí
stranu, což by znamenalo, že stát je odpovědný pouze za porušení závazku, který vznikl
ve prospěch třetí strany. Jak přitom upozorňuje Bundesgerichtshof, v případě BStG
zákonodárce vykonává pouze úkoly, které se týkají veřejnosti obecně, a nezaměřuje se na
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žádné konkrétní osoby nebo skupiny osob, které by ve smyslu uvedených ustanovení bylo
možné považovat za „třetí strany“.

8        V této souvislosti Bundesgerichsthof položil Soudnímu dvoru tyto předběžné
otázky:

„1.      Platí zásada práva Společenství, podle níž jsou členské státy povinny nahradit
škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které lze těmto
státům přičíst, také tehdy, když toto porušení vyplývá z nepřizpůsobení vnitrostátních
zákonů přijatých parlamentem nadřazeným normám práva Společenství (v tomto případě
nepřizpůsobení článků 9 a 10 Biesteuergesetz článku 30 Smlouvy o EHS)?

2.      Může vnitrostátní právní řád stanovit, že případné právo na náhradu škody podléhá
stejným omezením, jaká platí v případě, že zákon porušuje vnitrostátní ustanovení vyšší
právní síly, například v případě, kdy běžný německý spolkový zákon porušuje Grundgesetz
Spolkové republiky Německo?

3.      Může vnitrostátní právní řád stanovit, že právo na náhradu škody vzniká pouze
v případě zavinění (úmyslného nebo z nedbalosti) ze strany státních orgánů odpovědných
za nepřizpůsobení?

4.      Je-li odpověď na první otázku kladná a odpověď na druhou otázku záporná:

a)      Může být povinnost nahradit škodu podle vnitrostátních právních předpisů omezena
na náhradu škody způsobené na určitých zákonem chráněných právech jednotlivců,
například na majetku, nebo je třeba nahradit celkově všechny finanční ztráty, včetně
ušlého zisku?

b)      Vztahuje se odškodňovací povinnost také na náhradu škody, která vznikla dříve, než
Evropský soudní dvůr v rozsudku ze dne 12. března 1987 ve věci 178/84 rozhodl, že článek
10 Biersteuergesetz je v rozporu s právními předpisy Společenství vyšší právní síly?“

 Věc C-48/93

9        Dne 16. prosince 1988 Factortame a další, zahrnující fyzické osoby a společnosti
založené podle britského práva, jakož i členy představenstva a akcionáře těchto
společností, podali žalobu u High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional
Court (dále jen „Divisional Court“), v niž napadli slučitelnost části II Merchant Shipping Act
1988 (zákona z roku 1988 o námořním obchodě) s právem Společenství, a zejména
s článkem 52 Smlouvy o EHS. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1988,
s přechodným obdobím trvajícím do dne 31. března 1989. Dotyčný zákon stanoví zavedení
nového rejstříku britských rybářských lodí a zápis těchto plavidel, včetně těch, které již
byly zapsány v dřívějším rejstříku, podřizuje určitým podmínkám, jež se týkají státní
příslušnosti, místa pobytu a bydliště vlastníků. Rybářským lodím, které nejsou způsobilé
k zápisu do nového rejstříku, bylo odňato právo rybolovu.

10      V odpověď na otázky položené příslušným vnitrostátním soudem Soudní dvůr
v rozsudku ze dne 25. července 1991, Factortame II (C-221/89, Recueil, s. I-3905),
rozhodl, že právo Společenství brání požadavkům státní příslušnosti, místa pobytu
a bydliště vlastníků a provozovatelů lodí, jak je stanoví systém registrace zavedený
Spojeným královstvím, ale že naproti tomu nebrání tomu, aby ke splnění podmínky zápisu
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bylo vyžadováno, aby tyto lodě byly provozovány a jejich provoz byl řízen a kontrolován
z území Spojeného království.

11      Dne 4. srpna 1989 Komise podala na Spojené království žalobu pro nesplnění
povinnosti. Spolu s tím navrhla předběžné opatření spočívající v pozastavení platnosti
výše uvedených podmínek státní příslušnosti z důvodu, že odporují článkům 7, 52 a 221
Smlouvy o EHS. Usnesením ze dne 10. října 1989, Komise v. Spojené království (246/89 R,
Recueil, s. 3125), předseda Soudního dvora tomuto návrhu na pozastavení vyhověl.
V souladu s tímto usnesením přijalo Spojené království předpisy, kterými se mění nový
systém zápisu s účinností od 2. listopadu 1989. Rozsudkem ze dne 4. října 1991, Komise
v. Spojené království (C-246/89, Recueil, s. I-4585) Soudní dvůr potvrdil, že podmínky
zápisu zpochybněné v žalobě pro nesplnění povinnosti jsou v rozporu s právem
Společenství.

12      Divisional Court mezitím dne 2. října 1991 přijal prováděcí usnesení k výše
uvedenému rozsudku Soudního dvora ze dne 25. července 1991 a zároveň vyzval
navrhovatele, aby podrobně rozvedli své žádosti o náhradu škody. Navrhovatelé tedy
předložili tomuto soudu podrobný přehled různých nároků na náhradu škody, včetně
výdajů a škod, které jim vznikly v období od 1. dubna 1989, kdy dotčené právní předpisy
vstoupily v platnost, do 2. listopadu 1989, kdy byly zrušeny.

13      Konečně usnesením ze dne 18. listopadu 1992 Divisional Court povolil Rawlings
(Trawling) Ltd, 37. navrhovateli ve věci C-48/93, změnu jeho žádosti o náhradu škody,
aby zahrnovala i žádost o „exemplární“ náhradu škody za neústavní jednání veřejného
orgánu (exemplary damages for unconstitutional behaviour).

14      V této souvislosti předložil Divisional Court Soudnímu dvoru následující předběžné
otázky:

„1)      Za všech okolností této věci, totiž když

a)      právní předpisy členského státu stanovily podmínky týkající se státní příslušnosti,
místa pobytu a bydliště vlastníků nebo provozovatelů rybářských lodí, jakož i akcionářů
a členů představenstva rejdařských společností,

a

b)      Soudní dvůr ve věcech C-221/89 a C-246/89 rozhodl, že tyto podmínky odporují
článkům 5, 7, 52 a 221 Smlouvy o EHS,

poskytuje právo Společenství vlastníkům nebo provozovatelům lodí tohoto typu a členům
představenstva nebo akcionářům rejdařských společností právo na to, aby jim členský stát
nahradil škody, které jim vznikly v důsledku porušení všech uvedených článků Smlouvy
o EHS nebo některých z nich?

2)      Je-li odpověď na první otázku kladná, jaká měřítka má v souladu s právem
Společenství používat vnitrostátní soud při určování nároků na náhradu škody, které se
týkají:
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a)      výdajů nebo ušlého zisku nebo ušlého příjmu během období po vstupu v platnost
uvedených podmínek, kdy plavidla musela zůstat v přístavu, přijmout nové rybářské úkoly
nebo usilovat o zápis jinde;

b)      ztrát vzniklých v důsledku prodeje plavidel, podílů na těchto plavidlech nebo akcií
rejdařských společností pod jejich hodnotou;

c)      ztrát vzniklých v důsledku povinnosti poskytnout jistotu, zaplatit pokuty a soudní
náklady za údajná porušení předpisů související s výmazem plavidel z vnitrostátního
rejstříku;

d)      ztrát vzniklých v důsledku nemožnosti těchto osob dále vlastnit a provozovat
plavidla;

e)      ztrát odměny za poskytnuté služby;

f)      výdajů vzniklých ve snaze zmírnit výše uvedené ztráty;

g)      případně požadovaných exemplárních náhrad škody?“

15      Úplnější vylíčení skutkového základu sporů v původních řízeních, průběhu řízení
a vyjádření předložených Soudnímu dvoru je uvedeno ve zprávě k jednání. Tyto
skutečnosti, obsažené ve spisu, jsou zmiňovány pouze tehdy, je-li to nutné pro sled úvah
Soudního dvora.

 K odpovědnosti státu za konání a opomenutí zákonodárného orgánu státu, která
jsou v rozporu s právem Společenství (první otázka ve věci C-46/93 i věci C-48/93)

16      První otázkou se každý z obou vnitrostátních soudů snaží zjistit, zda zásada, že
členské státy musí nahradit škody způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva
Společenství, které lze přičíst státu, platí i tehdy, pokud je za vytýkané porušení
odpovědný vnitrostátní zákonodárný orgán.

17      Na úvod je třeba připomenout, že v rozsudku ze dne 19. listopadu 1991, Francovich
a další (C-6/90 a C-9/90, Recueil, s. I-5357, bod 57), Soudní dvůr již určil, že právo
Společenství ukládá dodržovat zásadu, že členské státy jsou povinny nahradit škodu
vzniklou jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, jež jim lze přičíst.

18      Podle německé, irské a nizozemské vlády povinnost členských států nahradit škodu
způsobenou jednotlivcům vzniká pouze v případě porušení ustanovení, která nejsou
přímo použitelná. Ve výše uvedeném rozsudku Francovich a další se Soudní dvůr pouze
snažil zaplnit mezeru v soustavě záruk práv jednotlivců. V rozsahu, v němž vnitrostátní
právní předpisy přiznávají jednotlivcům právo podat žalobu, které jim umožňuje
prosazovat jejich práva, která mají na základě přímo použitelných ustanovení práva
Společenství, není vůbec nutné jim v případě porušení takových ustanovení poskytovat
krom toho i právo na náhradu škody přímo založené na právu Společenství.

19      Tuto argumentaci nelze přijmout.

20      V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora je oprávnění, aby se procesní
subjekty dovolávaly před vnitrostátními soudy přímo použitelných ustanovení Smlouvy,
pouze minimální zárukou a samo o sobě nezajišťuje celkové a úplné použití Smlouvy (viz
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zejména rozsudek ze dne 15. října 1991, Komise v. Itálie, 168/85, Recueil, s. 2945, bod 11;
ze dne 26. února 1991, Komise v. Itálie, C-120/88, Recueil, s. I-621, bod 10, a ze dne
26. února 1991, Komise v. Španělsko, C-119/89, Recueil, s. I-641, bod 9). Toto oprávnění,
jehož účelem je zajistit přednostní použití ustanovení práva Společenství před
vnitrostátními ustanoveními, nemůže v každém případě zajistit jednotlivci, že bude
požívat práv, která mu přiznává právo Společenství, a zejména zabránit tomu, aby
jednotlivec neutrpěl škodu v důsledku porušení práva Společenství, které lze přičíst
členskému státu. Přitom jak vyplývá z bodu 33 výše uvedeného rozsudku Francovich
a další, plná účinnost práva Společenství by byla narušena, pokud by jednotlivci nemohli
získat náhradu škody, když jejich práva byla poškozena porušením práva Společenství.

21      Tak je tomu tehdy, pokud jednotlivec, který je poškozen neprovedením směrnice
a nemůže se přímo dovolávat určitých ustanovení této směrnice před vnitrostátním
soudem, protože jsou nedostatečně přesná a nedostatečně bezpodmínečná, podá žalobu
na náhradu škody proti státu, který opomenutí způsobil z důvodu porušení třetího
pododstavce článku 189 Smlouvy. Za těchto okolností, které nastaly ve výše uvedené věci
Francovich a další, je účelem náhrady škody odstranění škodlivých důsledků, které
oprávněným osobám vznikly v důsledku toho, že členský stát tuto směrnici neprovedl.

22      Je tomu tak dále i v případě porušení práva přímo přiznaného právní normou
Společenství, na níž se jednotlivci mohou odvolávat před vnitrostátními soudy. V tomto
případě právo na náhradu škody nutně vyplývá z přímého účinku právních norem
Společenství, jejichž porušením byla vzniklá škoda způsobena.

23      V projednávaném případě je nesporné, že příslušné právní normy Společenství,
totiž článek 30 Smlouvy ve věci C-46/93 a článek 53 ve věci C-48/93, mají přímý účinek
v tom smyslu, že přiznávají jednotlivcům práva, kterých se přímo mohou dovolávat před
vnitrostátními soudy. Porušením těchto norem může vzniknout povinnost nahradit škodu.

24      Německá vláda dále uvádí, že obecné právo na náhradu škody jednotlivcům může
být stanoveno pouze zákonodárnou cestou a že přiznání takového práva soudním
rozhodnutím se neslučuje s rozdělením pravomocí mezi orgány Společenství a členské
státy a institucionální rovnováhou, kterou zakládá Smlouva.

25      V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že otázka existence a rozsahu odpovědnosti
státu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností, které mu ukládá právo
Společenství, je věcí výkladu Smlouvy, který jako takový náleží do působnosti Soudního
dvora.

26      V projednávaném případě, stejně jako ve výše uvedené věci Francovich a další,
byly tyto otázky výkladu Smlouvy předloženy Soudnímu dvoru vnitrostátními soudy
v souladu s článkem 177 Smlouvy.

27      Vzhledem k tomu, že Smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně
a přesně upravovalo důsledky porušení práva Společenství členskými státy, je věcí
Soudního dvora, aby při výkonu poslání zajišťovat dodržování práva při výkladu
a provádění Smlouvy, které mu ukládá článek 164 Smlouvy, rozhodl tuto otázku v souladu
s obecně uznávanými metodami výkladu, zejména s odvoláním na základní zásady
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právního systému Společenství a popřípadě na obecné zásady společné pro právní řády
členských států.

28      Ostatně právě obecné zásady, které jsou společné právním řádům členských států,
uvádí druhý pododstavec článku 215 Smlouvy jako základ mimosmluvní odpovědnosti
Společenství za škodu způsobenou jeho orgány nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich
funkcí.

29      Zásada mimosmluvní odpovědnosti Společenství, výslovně stanovená článkem 215
Smlouvy, je pouze výrazem obecné zásady, kterou právní řády členských států uznávají,
podle níž protiprávním konáním nebo opomenutím vzniká povinnost nahradit způsobenou
škodu. Toto ustanovení také odráží povinnost veřejných orgánů nahradit škodu
způsobenou při výkonu jejich funkcí.

30      Mimoto je třeba poznamenat, že ve velkém počtu vnitrostátních právních řádů byly
právní normy upravující odpovědnost státu vytvořeny soudními rozhodnutími.

31      S ohledem na předchozí úvahy Soudní dvůr již ve výše uvedeném rozsudku
Francovich a další, bod 35, poukázal na to, že zásada odpovědnosti státu za škody
způsobené jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které mu lze přičíst, je
vlastní systému Smlouvy.

32      Z toho vyplývá, že tato zásada platí pro všechny případy porušení práva
Společenství členským státem bez ohledu na to, který orgán členského státu se svým
konáním nebo opomenutím porušení dopustil.

33      Navíc s ohledem na základní požadavek právního řádu Společenství, který
představuje jednotné používání práva Společenství (viz zejména rozsudek ze dne
21. února 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 a C-92/89, Recueil, s. I-415, bod 26), povinnost
nahradit škodu, která jednotlivcům vznikla v důsledku porušení práva Společenství,
nemůže záviset na vnitrostátních pravidlech o rozdělení pravomocí mezi ústavní orgány.

34      V tomto ohledu je třeba poukázat na to, jak zdůrazňuje generální advokát v bodě
38 svého stanoviska, že v mezinárodním právním řádu stát, jehož odpovědnost za
porušení mezinárodního závazku je založena, je rovněž považován za jediný subjekt bez
ohledu na to, zda porušení právních předpisů, z něhož škoda vzešla, lze přičíst
zákonodárnému, výkonnému nebo soudnímu orgánu. Tím spíše toto platí v právním řádu
Společenství, protože všechny státní orgány, včetně zákonodárných, jsou povinny při
vykonávání svých funkcí dodržovat normy stanovené právem Společenství, které přímo
upravují poměry jednotlivců.

35      Proto okolnost, že podle vnitrostátních právních předpisů lze vytýkané porušení
přičíst zákonodárnému orgánu, nemůže zpochybnit požadavky neodmyslitelně
vlastní ochraně práv jednotlivců, kteří uplatňují právo Společenství, a v daném případě
právo získat u vnitrostátního soudu náhradu za škodu způsobenou tímto porušením.

36      V důsledku toho je třeba vnitrostátním soudům odpovědět, že zásada, podle níž
jsou členské státy povinny nahradit škodu způsobenou jednotlivcům porušením práva
Společenství, které jim lze přičíst, se použije, jestliže je za vytýkané porušení odpovědný
zákonodárný orgán.
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 K podmínkám vzniku odpovědnosti státu za konání nebo opomenutí vnitrostátního
zákonodárného orgánu v rozporu s právem Společenství (druhá otázka ve věci
C-46/93 a první otázka ve věci C-48/93)

37      Těmito otázkami se vnitrostátní soudy obracejí na Soudní dvůr, aby upřesnil
podmínky, za nichž právo Společenství za okolností projednávané věci zaručuje právo na
náhradu škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství, které je
přičitatelné členskému státu.

38      V tomto ohledu je třeba připomenout, že odpovědnost státu je sice uložena právem
Společenství, ale podmínky, za nichž z této odpovědnosti vzniká právo na náhradu škody,
záleží na povaze porušení práva Společenství, jímž byla škoda způsobena (výše uvedený
rozsudek Francovich a další, bod 38).

39      Za účelem určení těchto podmínek je třeba nejprve přihlédnout k zásadám vlastním
právnímu řádu Společenství, které slouží jako základ pro odpovědnost státu, totiž jednak
k plné účinnosti norem Společenství a účinné ochraně práv, která přiznávají, a jednak
k povinnosti spolupráce, kterou členským státům ukládá článek 5 Smlouvy (výše uvedený
rozsudek Francovich a další, body 31 až 36).

40      Navíc, jak již zdůraznila Komise i jednotlivé vlády, které předložily svá vyjádření, je
případné odvolávat se na judikaturu Soudního dvora, která se týká mimosmluvní
odpovědnosti Společenství.

41      Jednak totiž druhý pododstavec článku 215 Smlouvy v souvislosti s mimosmluvní
odpovědností Společenství odkazuje na obecné zásady společné právním řádům
členských států, z nichž Soudní dvůr při neexistenci psaných pravidel vychází, rovněž co
se týče jiných oblastí práva Společenství.

42      A jednak podmínky, za nichž může státům vzniknout odpovědnost za škodu
způsobenou jednotlivcům porušením práva Společenství, se bez konkrétního důvodu
nemohou lišit od podmínek, kterými se řídí odpovědnost Společenství za srovnatelných
okolností. Ochrana práv, která občanům přiznává právo Společenství, se totiž nemůže
měnit v závislosti na tom, zda je původcem škody orgán státu, nebo orgán Společenství.

43      Režim právní úpravy, k němuž Soudní dvůr dospěl na základě článku 215 Smlouvy,
zvláště co se týče odpovědnosti za normativní akty, zohledňuje zejména složitost situací,
které je třeba upravit, obtíže použití nebo výkladu textů, a konkrétněji prostor pro
uvážení, který má původce dotčeného textu.

44      Při tvorbě judikatury o mimosmluvní odpovědnosti Společenství, zejména pokud
jde o právní předpisy, z nichž vyplývá volba hospodářské politiky, tak Soudní dvůr přihlíží
k širokému prostoru pro uvážení, který mají orgány při provádění politik Společenství.

45      Omezující pojetí odpovědnosti Společenství při výkonu jeho zákonodárné činnosti
vychází totiž jednak z toho, že i když legalita aktu podléhá soudnímu přezkoumání,
výkonu zákonodárné funkce nesmí bránit zřetel na možné žaloby na náhradu škody,
kdykoli obecný zájem Společenství vyžaduje přijetí normativních opatření, která mohou
zasáhnout do zájmů jednotlivců, a jednak z toho, že v normativním kontextu vyznačujícím
se existencí široké posuzovací pravomoci, která je nezbytná pro provedení politiky
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Společenství, může Společenství vzniknout odpovědnost pouze tehdy, pokud by dotyčný
orgán zjevně a závažným způsobem překročil meze pro výkon svých pravomocí (rozsudek
ze dne 25. května 1978, HNL a další v. Rada a Komise, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77
a 40/77, Recueil, s. 1209, body 5 a 6).

46      Přitom je třeba konstatovat, že vnitrostátní zákonodárný orgán, ostatně stejně jako
orgány Společenství, systematicky nedisponuje širokou posuzovací pravomocí, jedná-li
v oblasti upravené právem Společenství. Právo Společenství mu může uložit povinnosti
dosáhnout určitého výsledku nebo povinnosti jednat nebo se jednání zdržet, čímž někdy
i významně zužuje jeho prostor pro uvážení. Tak je tomu zejména tehdy, pokud stejně
jako za okolností, kterých se týká výše uvedený rozsudek ve věci Francovich a další, je
členský stát v souladu s článkem 189 Smlouvy povinen přijmout v dané lhůtě všechna
opatření za účelem dosažení výsledku požadovaného směrnicí. V tomto případě okolnost,
že tato opatření má přijmout vnitrostátní zákonodárce, nijak neovlivňuje odpovědnost
členského státu za neprovedení této směrnice.

47      Naproti tomu pokud členský stát jedná v oblasti, kde má širokou posuzovací
pravomoc, srovnatelnou s posuzovací pravomocí orgánů Společenství při provádění politik
Společenství, pak podmínky, za nichž mu může vzniknout odpovědnost, musí být zásadně
stejné jako podmínky, za nichž ve srovnatelné situaci vzniká odpovědnost Společenství.

48      V případě v původním řízení, který vedl k věci C-46/93, vydal německý
zákonodárný orgán právní předpisy v oblasti potravin, konkrétně piva. Při neexistenci
harmonizace na úrovni Společenství vnitrostátní zákonodárný orgán měl v této oblasti
širokou posuzovací pravomoc při vydávání právních předpisů týkajících se kvality piva
obchodovaného na trhu.

49      Co se týče skutkového stavu ve věci C-48/93, zákonodárný orgán Spojeného
království měl také širokou posuzovací pravomoc. Sporné právní předpisy se týkaly jednak
zápisu plavidel do rejstříku, tedy oblasti, která s ohledem na stav rozvoje práva
Společenství spadá do působnosti členských států, a jednak úpravy rybolovu, což je
odvětví, v němž provádění společné politiky ponechává členským státům jistý prostor pro
uvážení.

50      Zdá se tedy, že v obou případech stály zákonodárné orgány Spolkové republiky
Německo a Spojeného království před situací, která vyžadovala volby srovnatelné s těmi,
jež činí orgány Společenství při přijímání normativních aktů týkajících se politiky
Společenství.

51      Za těchto okolností právo Společenství přiznává právo na náhradu škody, jsou-li
splněny tři podmínky, totiž pokud cílem porušené právní normy je přiznání práv
jednotlivcům, pokud je porušení dostatečně závažné a nakonec pokud existuje přímá
příčinná souvislost mezi porušením ze strany členského státu a škodou způsobenou
poškozeným.

52      Zaprvé, tyto podmínky totiž splňují požadavek plné účinnosti právních norem
Společenství i požadavek účinné ochrany práv, které tyto normy přiznávají.

53      Zadruhé, tyto podmínky v základě odpovídají podmínkám, které Soudní dvůr
stanovil ve vztahu k článku 215 ve své judikatuře týkající se odpovědnosti Společenství za
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škodu způsobenou jednotlivcům nezákonnými normativními akty přijatými orgány
Společenství.

54      První podmínka je zjevně splněna, co se týče článku 30 Smlouvy, příslušného
ustanovení ve věci C-46/93, a článku 53 Smlouvy, příslušného ustanovení ve věci
C-48/93. Článek 30 totiž sice ukládá členským státům zákaz, avšak zároveň zakládá práva
jednotlivců, které vnitrostátní soudy musí chránit (rozsudek ze dne 22. března 1988 ve
věci 74/76 Iannelli a Volpi, Recueil, s. 557, bod 13). Podobně podstatou článku 52 je
přiznávat práva jednotlivcům (rozsudek ze dne 21. června 1974 ve věci 2/74 Reyners,
Recueil, s. 631, bod 25).

55      Co se týče druhé podmínky, jak pokud jde o odpovědnost Společenství podle článku
215, tak i odpovědnost členských států za porušení práva Společenství, rozhodným
měřítkem pro zjištění, zda je porušení právních předpisů Společenství dostatečně
závažné, je, zda dotčený členský stát nebo orgán Společenství zjevně a závažným
způsobem překročily meze své posuzovací pravomoci.

56      Mezi skutečnosti, ke kterým musí příslušný soud v tomto ohledu přihlédnout, patří
především stupeň jasnosti a přesnosti porušené normy, rozsah prostoru pro uvážení, který
tato norma ponechává orgánům státu nebo Společenství, úmyslná, nebo neúmyslná
povaha spáchaného protiprávního jednání a vzniklé škody, omluvitelnost, nebo
neomluvitelnost případného nesprávného právního posouzení, skutečnost, že
k opomenutí mohlo přispět chování orgánu Společenství, přijetí nebo zachování
vnitrostátních opatření nebo zvyklostí, které jsou v rozporu s právem Společenství.

57      Porušení práva Společenství je každopádně zjevně dostatečně závažné tehdy,
pokud nadále trvá navzdory rozsudku, kterým bylo určeno vytýkané nesplnění povinnosti,
rozsudku v řízení o předběžné otázce nebo ustálené judikatuře Soudního dvora v této
záležitosti, z nichž vyplývá protiprávnost dotčeného jednání.

58      V daném případě Soudní dvůr nemůže nahradit svým vlastním posouzením
posouzení vnitrostátních soudů, které mají výhradní pravomoc zjistit skutkový stav ve
věcech v původním řízení a rozhodnout, jak charakterizovat dotčená porušení práva
Společenství. Soudní dvůr má nicméně za to, že bude užitečné připomenout některé
okolnosti, ke kterým vnitrostátní soudy mohou přihlédnout.

59      Tak ve věci C-46/93 je třeba rozlišovat mezi otázkou týkající se toho, že německý
zákonodárný orgán zachovává v platnosti ustanovení Biersteuergesetz o čistotě piva,
která zakazují obchodování pod označením „Bier“ s pivy dovezenými z jiných členských
států a legálně vyrobenými podle jiných předpisů, a otázkou týkající se zachovávání
v platnosti ustanovení téhož zákona, která zakazují dovoz piv obsahujících přísady.
Porušení článku 30 Smlouvy německými právními předpisy, co se týče ustanovení
týkajících se označení výrobku uváděného na trh, lze totiž jen obtížně považovat za
omluvitelný omyl, jelikož neslučitelnost těchto předpisů s článkem 30 Smlouvy byla zjevná
vzhledem k předchozí judikatuře Soudního dvora, a zejména vzhledem k rozsudku ze dne
20. února 1979, Rewe-Zentral, zvanému „Cassis de Dijon“ (120/80, Recueil, s. 649),
a rozsudku ze dne 9. prosince 1981, Komise v. Itálie (193/80, Recueil, s. 3019). Naproti
tomu vzhledem k příslušné judikatuře byla měřítka, podle nichž vnitrostátní zákonodárný
orgán může určit, zda je zákaz používání přísad v rozporu s právem Společenství, výrazně
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méně jednoznačná až do výše uvedeného rozsudku ze dne 12. března 1987, Komise
v. Německo, v němž Soudní dvůr rozhodl, že tento zákaz je v rozporu s článkem 30.

60      Stejně tak lze učinit některé poznámky, co se týče vnitrostátní právní úpravy
dotčené ve věci C-48/93.

61      Rozhodnutí zákonodárného orgánu Spojeného království zavést do Merchant
Shipping Act 1988 ustanovení o podmínkách registrace rybářských lodí je třeba posuzovat
rozdílně podle toho, zda se jedná o ustanovení podmiňující registraci státní příslušností,
což je přímá diskriminace zjevně odporující právu Společenství, nebo zda se jedná
o ustanovení, která stanoví podmínky bydliště a trvalého pobytu vlastníků
a provozovatelů lodí.

62      Posledně zmíněné podmínky jsou na první pohled neslučitelné zejména s článkem
52 Smlouvy, ovšem Spojené království se je snažilo odůvodnit na základě cílů společné
politiky rybolovu. Ve výše uvedeném rozsudku ve věci Factortame II Soudní dvůr toto
odůvodnění odmítl.

63      Za účelem posouzení, zda porušení článku 52, jehož se takto Spojené království
dopustilo, je dostatečně závažné, může vnitrostátní soud přihlédnout mimo jiné k právním
sporům, které se týkají podrobností společné politiky v oblasti rybolovu, k postoji Komise,
která včas oznámila své stanovisko Spojenému království, a k závěrům ohledně stavu
určitosti práva Společenství učiněným vnitrostátními soudy v rámci řízení o předběžných
opatřeních na návrh jednotlivců postižených použitím Merchant Shipping Act.

64      Konečně je třeba přihlédnout rovněž k tvrzení společnosti Rawlings (Trawling) Ltd,
37. navrhovatele ve věci C-48/93, že Spojené království okamžitě nepřijalo opatření
nutná ke splnění povinností vyplývajících z výše uvedeného usnesení předsedy Soudního
dvora ze dne 10. října 1989, Komise v. Spojené království, a že zbytečně zvýšilo
způsobenou škodu. Pokud by se tato skutečnost, kterou ovšem Spojené království na
jednání výslovně zpochybnilo, ukázala jako správná, měla by být vnitrostátním soudem
považována sama o sobě za zjevné, a tedy dostatečně závažné porušení práva
Společenství.

65      Co se týče třetí podmínky, náleží vnitrostátním soudům, aby ověřily, zda existuje
přímá příčinná souvislost mezi porušením povinnosti státu a újmou způsobenou
poškozeným.

66      Výše uvedené tři podmínky jsou nutné a postačující pro to, aby jednotlivcům
vzniklo právo na náhradu škody, aniž by vylučovaly, že odpovědnost státu může být
založena za méně omezujících podmínek na základě vnitrostátního práva.

67      Jak vyplývá z výše uvedeného rozsudku ve věci Francovich a další, body 41 až 43,
s výhradou práva na náhradu škody majícího svůj základ přímo v právu Společenství,
pokud jsou splněny podmínky uvedené v předchozím odstavci, musí stát poskytnout
náhradu za důsledky způsobené škody v souladu s vnitrostátními právními předpisy
upravujícími odpovědnost, přičemž ovšem podmínky náhrady škody stanovené
vnitrostátními právními předpisy nesmí být méně příznivé než podmínky platné pro
podobné nároky vzniklé na základě vnitrostátního práva a nesmí být upraveny tak, aby
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v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody (viz též rozsudek
ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82, Recueil, s. 3595).

68      V tomto ohledu omezení ve vnitrostátních právních řádech ve věci mimosmluvní
odpovědnosti orgánů veřejné moci při výkonu jejich zákonodárné funkce mohou být
takové povahy, že v praxi znemožňují nebo nadměrně ztěžují jednotlivcům výkon práva
na náhradu škody, jak ho zaručuje právo Společenství, pokud jde o újmu způsobenou jeho
porušením.

69      Ve věci C-46/93 se vnitrostátní soud zejména ptá, zda vnitrostátní právo může
podrobit případné právo na odškodnění stejným omezením, která platí v případě, kdy
zákon porušuje vnitrostátní ustanovení vyšší právní síly, například v případě porušení GG
(Základního zákona) Spolkové republiky Německo prostým spolkovým zákonem.

70      V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že ačkoliv stanovení takových omezení je
v souladu s požadavkem, že stanovené podmínky nesmí být méně příznivé než podmínky
platné pro podobné vnitrostátní nároky, je třeba ještě posoudit, zda tato omezení nejsou
takové povahy, že by v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady.

71      Podmínka stanovená německými právními předpisy v případě, kdy zákon porušuje
vnitrostátní ustanovení vyšší právní síly, jež podmiňuje náhradu škody tím, že konání
nebo opomenutí zákonodárného orgánu se musí vztahovat k individuálnímu situaci, by
přitom v praxi znemožnila nebo nadměrně ztížila získání účinné náhrady za škodu
způsobenou porušením práva Společenství, neboť úkoly náležející vnitrostátnímu
zákonodárnému orgánu se v zásadě vztahují na veřejnost obecně, a nikoli na osobu nebo
kategorii osob, které by bylo možné jednotlivě určit.

72      Vzhledem k tomu, že taková podmínka je překážkou povinnosti vnitrostátních
soudů zajišťovat plnou účinnost práva Společenství tím, že zaručují účinnou ochranu práv
jednotlivců, nelze ji použít v případě porušení práva Společenství přičitatelného
vnitrostátnímu zákonodárnému orgánu.

73      Stejně tak případná podmínka, kterou anglické právní předpisy v zásadě stanoví pro
vznik odpovědnosti orgánů veřejné moci a která vyžaduje důkaz zneužití pravomoci při
výkonu veřejné funkce (misfeasance in public office), přičemž toto zneužití je nemyslitelné
v případě zákonodárného orgánu, svou povahou v praxi znemožňuje nebo nadměrně
ztěžuje získání účinné náhrady za škodu vzniklou v důsledku porušení práva Společenství,
pokud je toto porušení přičitatelné zákonodárnému orgánu.

74      Na otázky vznesené vnitrostátními soudy je tedy třeba odpovědět, že v případě,
kdy je porušení práva Společenství členským státem přičitatelné zákonodárnému orgánu,
který jedná v oblasti, v níž má široký prostor pro uvážení při tvorbě normativních
rozhodnutí, mají jednotlivci, kteří utrpěli újmu, právo na náhradu škody, jestliže porušená
norma práva Společenství má za cíl přiznat jim práva, porušení je dostatečně závažné
a existuje přímá příčinná souvislost mezi porušením a újmou, která jednotlivcům vznikla.
S touto výhradou je stát povinen napravit porušení práva Společenství, které mu lze
přičíst, v souladu s vnitrostátním právem upravujícím odpovědnost, přičemž ovšem
podmínky stanovené platnými vnitrostátními předpisy nesmí být méně příznivé než
podmínky týkající se podobných nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani
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nesmí být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání
náhrady škody.

 K možnosti podmínit náhradu škody existencí zavinění (třetí otázka ve věci
C-46/93)

75      Svou třetí otázkou se Bundesgerichtshof snaží v podstatě zjistit, zda podle
vnitrostátních právních předpisů, které uplatňuje, je vnitrostátní soud oprávněn podmínit
náhradu škody existencí úmyslného nebo nedbalostního zavinění ze strany orgánu státu,
jemuž lze porušení přičíst.

76      Je nutné především zdůraznit, že jak vyplývá ze spisu, pojem zavinění nemá
v jednotlivých právních systémech stejný obsah.

77      Dále je třeba připomenout, že jak vyplývá z odpovědi na předchozí otázku, pokud je
porušení práva Společenství přičitatelné členskému státu, který jedná v oblasti, v níž má
širokou posuzovací pravomoc při tvorbě normativních rozhodnutí, přiznání práva na
náhradu škody na základě práva Společenství je podmíněno mimo jiné dostatečnou
závažností dotčeného porušení.

78      Určité objektivní a subjektivní skutečnosti spojené s pojmem zavinění v určitém
vnitrostátním právním řádu mohou mít význam pro určení, zda je dané porušení práva
Společenství závažné, či nikoli (viz skutečnosti uvedené v bodech 56 a 57 výše).

79      Z toho vyplývá, že povinnost nahradit škodu, která vznikla jednotlivcům, nemůže
podléhat podmínce vycházející z pojmu zavinění jdoucího nad rámec dostatečně
závažného porušení práva Společenství. Uložení takové dodatečné podmínky by totiž
znamenalo zpochybnit právo na náhradu škody, které má svůj základ v právním řádu
Společenství.

80      V důsledku toho je třeba vnitrostátnímu soudu odpovědět, že v rámci vnitrostátních
právních předpisů, které uplatňuje, nemůže podmiňovat náhradu škody existencí
úmyslného nebo nedbalostního zavinění ze strany orgánu státu, jemuž lze porušení
přičíst, jdoucího nad rámec dostatečně závažného porušení práva Společenství.

 K hmotnému rozsahu náhrady škody [čtvrtá otázka, písm. a) ve věci C-46/93
a druhá otázka ve věci C-48/93]

81      Těmito otázkami vnitrostátní soudy v podstatě žádají Soudní dvůr, aby stanovil
měřítka pro určení rozsahu náhrady škody, kterou musí zaplatit členský stát, jemuž je
porušení předpisů přičitatelné.

82      V této souvislosti je třeba zdůraznit, že náhrada škody způsobené jednotlivcům
porušením práva Společenství musí být přiměřená vzniklé škodě, aby byla zajištěna
účinná ochrana jejich práv.

83      Vzhledem k neexistenci ustanovení Společenství v této oblasti musí měřítka pro
určení rozsahu náhrady škody stanovit vnitrostátní právní řád každého členského státu,
přičemž ovšem tato měřítka nesmí být méně příznivá než měřítka platná pro podobné
nároky vzniklé na základě vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být upravena
tak, aby v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady škody.
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84      Zejména je třeba uvést, že za účelem určení škody, za niž lze náhradu přiznat,
může vnitrostátní soud ověřit, zda poškozený projevil přiměřenou snahu za účelem
odvrátit škodu nebo omezit její rozsah, a zvláště zda včas využil všech dostupných
právních prostředků.

85      V souladu s obecnou zásadou společnou právním řádům členských států totiž musí
poškozený projevit přiměřenou snahu omezit rozsah škody, jinak mu hrozí, že škodu
ponese sám (rozsudek ze dne 19. května 1992 ve věcech C-104/89 a C-37/90, Mulder
a další v. Rada a Komise, Recueil, s. I-3061, bod 33).

86      Bundesgerichtshof se táže, zda vnitrostátní právní předpisy mohou obecně omezit
povinnost náhrady škody na škodu vzniklou na určitých, zvlášť chráněných právech
jednotlivců, například na majetku, nebo zda by měla rovněž zahrnovat ušlý zisk
navrhovatelů. Uvádí, že příležitost obchodovat na trhu s výrobky z jiných členských států
není podle německého právního řádu součástí chráněných aktiv podniku.

87      V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že úplné vyloučení ušlého zisku jako škody,
za niž může být přiznána náhrada, je v případě porušení práva Společenství nepřípustné.
Zejména v souvislosti s obchodními nebo hospodářskými spory by totiž takové úplné
vyloučení ušlého zisku náhradu škody ve skutečnosti znemožnilo.

88      Co se týče různých případů škod uvedených ve druhé otázce Divisional Court, právo
Společenství nestanoví žádná zvláštní měřítka. O těchto případech škod rozhodují
vnitrostátní soudy v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, s výhradou
požadavků připomenutých v bodě 83 výše.

89      Co se týče zejména přiznání nároku na „exemplární“ náhradu škody, je třeba
upřesnit, že tento způsob náhrady se, jak uvedl vnitrostátní soud, ve vnitrostátním
právním řádu zakládá na zjištění, že dotčené veřejné orgány jednaly s nátlakem, svévolně
nebo protiústavně. V rozsahu, v němž takové jednání může zakládat porušení práva
Společenství nebo zvýšit jeho závažnost, nelze přiznání exemplární náhrady škody v rámci
žádosti nebo žaloby podané na základě práva Společenství vyloučit, je-li tuto náhradu
škody možné přiznat v rámci podobné žádosti nebo žaloby na základě vnitrostátního
práva.

90      Vnitrostátním soudům je tedy třeba odpovědět, že náhrada škody členskými státy,
které tuto škodu nebo ztrátu způsobily jednotlivcům v důsledku porušení práva
Společenství, musí být přiměřená vzniklé škodě. Při neexistenci předpisů Společenství
v této oblasti stanoví měřítka pro určení rozsahu náhrady právní řád každého členského
státu, přičemž ovšem tato měřítka nesmí být méně příznivá než měřítka platná pro
podobné nároky vzniklé na základě vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být
upravena tak, aby v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady škody.
S právem Společenství jsou v rozporu ty vnitrostátní právní předpisy, které obecně
omezují náhradu škody pouze na škody vzniklé na určitých, zvlášť chráněných právech
jednotlivců, s vyloučením ušlého zisku . Krom toho musí být v rámci žádostí nebo žalob
založených na právu Společenství možné přiznat zvláštní náhradu škody, jako je
exemplární náhrada škody podle anglického práva, pokud ji lze přiznat v rámci podobných
žádostí nebo žalob založených na vnitrostátním právu.
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 K rozsahu období, na nějž se odškodnění vztahuje [čtvrtá otázka, bod b) ve věci
C-46/93]

91      Touto otázkou se Bundesgerichtshof táže, zda škoda, za niž lze přiznat náhradu, se
vztahuje i na újmu, která vznikla před vyhlášením rozsudku Soudního dvora, kterým bylo
určeno, že došlo k nesplnění povinnosti.

92      Jak vyplývá z odpovědi na druhou otázku, právo na náhradu škody podle práva
Společenství vzniká, jakmile jsou splněny podmínky uvedené v bodě 51 výše.

93      Jednou z těchto podmínek je, že porušení práva Společenství musí být dostatečně
závažné. Existence předchozího rozsudku Soudního dvora, v němž bylo určeno nesplnění
povinnosti, je přitom jistě určující, pro splnění uvedené podmínky však není nezbytná (viz
body 55 až 57 tohoto rozsudku).

94      Připustit, že povinnost dotčeného členského státu nahradit škodu může být
omezena pouze na škody způsobené po vyhlášení rozsudku Soudního dvora, v němž bylo
určeno předmětné nesplnění povinnosti, by tedy znamenalo zpochybnit právo na náhradu
škody uznané právním řádem Společenství.

95      Podmínit náhradu škody požadavkem, že musí existovat předchozí rozsudek
Soudního dvora, v němž bylo určeno nesplnění povinnosti vyplývající z práva
Společenství, přičitatelné členskému státu, by navíc odporovalo zásadě efektivity práva
Společenství, neboť by to vylučovalo veškeré právo na náhradu škody, dokud
předpokládané nesplnění povinnosti nebylo předmětem žaloby podané Komisí podle
článku 169 Smlouvy a předmětem rozsudku Soudního dvora, v němž by toto nesplnění
povinnosti bylo určeno. Práva, která jednotlivcům plynou z právních předpisů Společenství
majících přímý účinek ve vnitrostátních právních řádech členských států přitom nemohou
záviset na tom, jak Komise posoudí vhodnost podání žaloby proti členskému státu podle
článku 169 Smlouvy ani na tom, zda Soudní dvůr vyhlásí případný rozsudek určující
nesplnění povinnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 1982, Waterkeyn
a další, 314/81, 315/81, 316/81 a 83/82, Recueil, s. 4337).

96      Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět, že povinnost členských států
nahradit škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, které je
jim přičitatelné, nelze omezit pouze na škody, které vznikly poté, kdy Soudní dvůr vyhlásil
rozsudek, v němž bylo určeno vytýkané nesplnění povinnosti.

 K návrhu na omezení časových účinků tohoto rozsudku

97      Německá vláda navrhuje, aby Soudní dvůr omezil náhradu škody, kterou případně
musí provést Spolková republika Německo, pouze na škody, které vzniknou po vyhlášení
rozsudku v projednávané věci, pokud poškození nepodali již dříve žalobu nebo nevznesli
rovnocenný nárok. Domnívá se, že takové omezení časových účinků tohoto rozsudku je
nutné z důvodu rozsahu finančních důsledků tohoto rozsudku pro Spolkovou republiku
Německo.

98      Ze předpokladu, že vnitrostátní soud by shledal, že podmínky pro vznik
odpovědnosti Spolkové republiky Německo jsou v tomto případě splněné, je třeba
připomenout, že stát by musel napravit důsledky způsobené škody v rámci vnitrostátního
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práva upravujícího odpovědnost. Hmotněprávní a formální podmínky stanovené různými
vnitrostátními právními předpisy o náhradě škody mohou brát v úvahu požadavky zásady
právní jistoty.

99      Je nicméně vhodné připomenout, že tyto podmínky nesmí být méně příznivé než
podmínky týkající se podobných nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani
nesmí být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání
náhrady škody (výše uvedený rozsudek Francovich, bod 43).

100    S ohledem na předchozí není namístě, aby Soudní dvůr omezil časové účinky
tohoto rozsudku.

 K nákladům řízení

101    Náklady vzniklé dánské, německé, řecké, španělské, francouzské, irské a nizozemské
vládě, vládě Spojeného království, jakož i Komisi Evropských společenství, které předložily
Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde
o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporům
probíhajícím před vnitrostátními soudy, jsou k rozhodnutí o nákladech řízení příslušné
uvedené soudy.

Z těchto důvodů

SOUDNÍ DVŮR

o otázkách, které mu položil Bundesgerichtshof usnesením ze dne 30. června 1988 a High
Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court, usnesením ze dne 18. listopadu
1992, rozhodl takto

1)      Zásada, podle níž jsou členské státy povinny nahradit škodu způsobenou
jednotlivcům porušením práva Společenství, které jim lze přičíst, se použije, jestliže
je za vytýkané porušení odpovědný zákonodárný orgán.

2)      V případě, kdy je porušení práva Společenství členským státem přičitatelné
zákonodárnému orgánu, který jedná v oblasti, v níž má široký prostor pro uvážení
při tvorbě normativních rozhodnutí, mají jednotlivci, kteří utrpěli újmu, právo na
náhradu škody, jestliže porušená norma práva Společenství má za cíl přiznat jim
práva, porušení je dostatečně závažné a existuje přímá příčinná souvislost mezi
porušením a újmou, která jednotlivcům vznikla. S touto výhradou je stát povinen
napravit porušení práva Společenství, které mu lze přičíst, v souladu s vnitrostátním
právem upravujícím odpovědnost, přičemž ovšem podmínky stanovené platnými
vnitrostátními předpisy nesmí být méně příznivé než podmínky týkající se
podobných nároků vzniklých na základě vnitrostátního práva ani nesmí být upraveny
tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady škody.

3)      Vnitrostátní soud v rámci vnitrostátních právních předpisů, které uplatňuje,
nemůže podmiňovat náhradu škody existencí úmyslného nebo nedbalostního
zavinění ze strany orgánu státu, jemuž lze porušení přičíst, jdoucího nad rámec
dostatečně závažného porušení práva Společenství.

180



4)      Náhrada škody členskými státy, které tuto škodu nebo ztrátu způsobily
jednotlivcům v důsledku porušení práva Společenství, musí být přiměřená vzniklé
škodě. Při neexistenci předpisů Společenství v této oblasti stanoví měřítka pro určení
rozsahu náhrady právní řád každého členského státu, přičemž ovšem tato měřítka
nesmí být méně příznivá než měřítka platná pro podobné nároky vzniklé na základě
vnitrostátního práva a v žádném případě nesmí být upravena tak, aby v praxi
znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala získání náhrady škody. S právem
Společenství jsou v rozporu ty vnitrostátní právní předpisy, které obecně omezují
náhradu škody pouze na škody vzniklé na určitých, zvlášť chráněných právech
jednotlivců, s vyloučením ušlého zisku. Krom toho musí být v rámci žádostí nebo
žalob založených na právu Společenství možné přiznat zvláštní náhradu škody, jako
je exemplární náhrada škody podle anglického práva, pokud ji lze přiznat v rámci
podobných žádostí nebo žalob založených na vnitrostátním právu.

5)      Povinnost členských států nahradit škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku
porušení práva Společenství, které je jim přičitatelné, nelze omezit pouze na škody,
které vznikly poté, kdy Soudní dvůr vyhlásil rozsudek, v němž bylo určeno vytýkané
nesplnění povinnosti.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 26. 3. 1996

((Reference for a preliminary ruling – Interpretation of Directive 90/531/EEC –
Telecommunications – Transposition into national law – Obligation to pay compensation in
the event of incorrect implementation))

In Case C-392/93,

REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the High Court of Justice,
Queen's Bench Division, Divisional Court, for a preliminary rul ing in the proceedings
pending before that court between

The Queen

and

H.M. Treasury ex parte: British Telecommunications plc

on the interpretation of Article 8(1) of Council Directive 90/531/EEC of 17 September 1990
on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and
telecommunications sectors (OJ 1990 L 297, p. 1),

THE COURT,

composed of: G.C. Rodríguez Iglesias, President, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward and
J.-P. Puissochet (Presidents of Chambers), G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho
de Almeida (Rapporteur), C. Gulmann and J.L. Murray, Judges,

Advocate General: G. Tesauro,
Registrar: L. Hewlett, Administrator,

after considering the written observations submitted on behalf of:

─

British Telecommunications plc, by G. Barling QC, T. Sharpe and H. Davies, Barristers,
instructed by C. Green, Solicitor and Chief Legal Adviser,

─

the United Kingdom, by J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, acting as Agent, and
M.J. Beloff QC,

─

the French Government, by H. Duchène, Secretary for Foreign Affairs in the Ministry of
Foreign Affairs, and C. de Salins, Foreign Affairs Adviser in that Ministry, acting as Agents,

─
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the Commission of the European Communities, by H. van Lier, Legal Adviser, and
D. McIntyre, a national civil servant on secondment to the Commission's Legal Service,
acting as Agents,

having regard to the Report for the Hearing,

after hearing the oral observations of British Telecommunications plc, represented by G.
Barling QC, T. Sharpe and H. Davies, the United Kingdom, represented b y J. Collins,
K.P.E. Lasok QC and S. Richards, Barrister, the German Government, represented by
E. Röder, Ministerialrat in the Federal Ministry of Economic Affairs, acting as Agent, the
Italian Government, represented by I. Braguglia, Avvocato dello Stato, and the
Commission, represented by H. van Lier and D. McIntyre, at the hearing on 26 October
1994,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 28 November 1995,

gives the following

Judgment

1 By order of 28 July 1993, received at the Court on 23 August 1993, the High Co urt of
Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court ( the Divisional Court), referred to the
Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty four questions on the
interpretation of Article 8(1) of Council Directive 90/531/EEC of 17 September 1990 on the
procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and
telecommunications sectors (OJ 19 90 L 297, p. 1, the directive).

2 Those questions arose in proceedings brought by British Telecommunications plc ( BT)
against the Government of the United Kingdom for annulment of Sched ule 2 to the
Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992 ( the 1992 Regulations),
implementing Article 8(1) of the directive.

3 Article 2(2)(d) of the directive provides that relevant activities for the purposes of the
directive are to include, in particular, the provision or operation of public
telecommunications networks or the provision of one or more public telecommunications
services.

4 According to Article 2(1)(b), the directive is to apply to contracting entities which, when
they are not public authorities or public undertakings, have as one of their activities any
of those referred to in paragraph 2 or any combination thereof and operate on the basis
of special or exclusive rights granted by a competent authority of a Member State. Article
2(3)(a) further provides that, for the purpose of applying Article 2(1)(b), a contracting
entity is to be considered to enjoy special or exclusive rights in particular where, for the
purpose of constructing the networks or facilities referred to in paragraph 2, it may take
advantage of a procedure for the expropriation or use of property or may place network
equipment on, under or over the public highway.

5 According to Article 2(6), the contracting entities listed in Annexes I to X shall fulfil the
criteria set out above. Annex X, which specifically concerns the Operation of
telecommunications networks or provision of telecommunications services, refers in
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particular, as regards the United Kingdom, to BT, Mercury Communications Ltd ( Mercury)
and the City of Kingston upon Hull ( Hull).

6 Article 8 of the directive provides as follows:

1. This directive shall not apply to contracts which contracting entities ... aw ard for
purchases intended exclusively to enable them to provide one or more
telecommunications services where other entities are free to offer the same services in
the same geographical area and under substantially the same conditions.

2. The contracting entities shall notify the Commission at its request of any services they
regard as covered by the exclusion referred to in paragraph 1. The Commission may
periodically publish the list of services which it considers to be covered by this exclusion,
for information, in the Official Journal of the European Communities . In so doing, the
Commission shall respect any sensitive commercial aspects the contracting entities may
point out when forwarding this information.

7 Lastly, Article 33(1) provides:

1. Contracting entities shall keep appropriate information on each contract which shall be
sufficient to permit them at a later date to justify decisions taken in connection with:

...

(d) non-application of Titles II, III and IV in accordance with the derogations provided for in
Title I.

8 In the United Kingdom, Article 8(1) of the directive has been transposed into national
law by Regulation 7(1) of the 1992 Regulations, which provides as follo ws: These
Regulations shall not apply to the seeking of offers in relation to a contract by a utility
specified in Schedule 2 for the exclusive purpose of enabling it to provide one or more of
the public telecommunications services specified in the Part of Schedule 2 in which the
utility is specified.

9 Part B of Schedule 2 is set out thus: British Telecommunications plc. 2. All public
telecommunications Kingston Communications (Hull) plc. services, other than the
following services when they are provided within the geographical area for which the
provider is licensed as a public telecommunications operator: basic voice telephony
services, basic data transmission services, the provision of private leased circuits and
maritime services.

10 Regulation 7(2) further provides: A utility specified in Schedule 2 when requested shall
send a report to the Minister for onward transmission to the Commission describing the
public telecommunications services provided by it which it considers are services specified
in the Part of Schedule 2 in which the utility is specified.

11 BT is a joint stock limited liability company set up on 1 April 1984 under the British
Telecommunications Act 1984 ( the 1984 Act), which transferred to it t he property,
together with all rights and obligations, of the former public corporation also known as
British Telecommunications, itself the successor, pursuant to the British
Telecommunications Act 1981, to the Post Office, which had previously held an exclusive
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monopoly in the running of telecommunications systems throughout almost the entire
national territory.

12 In the field of fixed-link telecommunications services (including fixed-terminal vo ice
telephony), the Government granted the necessary licences under the 1984 Act to BT and
Mercury. In order to ensure greater competition, the 1984 Act required interconnection of
the two networks. BT and Mercury thereby acquired the exclusive right to operate
fixed-link telecommunications services until 1990 (the duopoly period).

13 The duopoly policy was abandoned in that sector in the early 1990s. Numerous
licences were issued by the Government. However, in 1992 BT still controlled 9 0% of
telephone business, with Mercury controlling 7% and the new operators o nly 3%.
Between 1984 and July 1993 the Government gradually sold off its remaining
shareholding in BT.

14 The licence granted to BT for 25 years imposes an obligation to provide voice
telephony services throughout the United Kingdom, subject to certain exceptions , to
anyone who asks for them, even where demand is insufficient to cover the c osts of
providing them (the universal service obligation). BT is the only licens ee which is subject
to regulation in respect of tariff changes (the price cap).

15 In transposing Article 8 of the directive into national law, the 1992 Regulations exclude
almost all of the operators in the sector concerned, including Mercury, from the obligation
to comply therewith as regards contracts for the supply of telecommunications services.
Only BT (and Hull, in the area for which it holds a licence) remains subject to the
provisions of the directive, albeit solely as regard s basic voice-telephony services, basic
data-transmission services, the provision of private leased circuits and maritime services.

16 In its action before the Divisional Court, BT seeks annulment of Schedule 2 to t he 1992
Regulations on the ground that Regulation 7(1) and Schedule 2 implem ent Article 8 of the
directive incorrectly. BT claims that the Government should have transposed the criteria
laid down in Article 8(1) of the directive rather than proceeded to apply them. By
determining, in respect of each contracting entity, which of the services provided meet
those criteria, the Government is alleged to have deprived BT of the power conferred on it
by the directive to make its own decisions.

17 BT further claims damages for the loss it claims to have suffered as a result of
incorrect implementation of the directive, namely the additional expense borne by it in
complying with the 1992 Regulations. Furthermore, those regulations have allegedly
prevented it from concluding profitable transactions and placed it at a commercial and
competitive disadvantage, by subjecting it to the requirement, from which the other
operators in the sector are exempt, to publish its procurement plans and contracts in
the Official Journal .

18 The Divisional Court has decided to stay the proceedings brought by BT and to refer
the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

1. On the proper interpretation of Council Directive 90/531, does it fall within the
discretion accorded to a Member State by Article 189 of the Treaty, when implementing
Article 8(1) of the directive, itself to identify the telecommunication services provided by
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each contracting entity in respect of which the exclusion in that article does or does not
apply?

2. (a) Do the words where other entities are free to offer the same services in the same
geographical area and under substantially the same conditions in Article 8(1) refer only to
freedom and to conditions of a legal or regulatory nature?

(b) If the answer to Question 2(a) is in the negative:

(i) what other matters do the words refer to; and

(ii) is a contracting entity's position in the market for a particular telecommunications
service relevant to those matters; and

(iii) if its position is relevant, how is it relevant and, in particular, i n what circumstances
may it be conclusive?

(c) Are the answers to questions (ii) and (iii) in subparagraph (b) abov e affected by the
fact that the entity is subject to regulatory constraints and, if so, in what respects are
they affected?

3. If the answer to Question 1 is in the affirmative:

(a) in the event of a dispute between a contracting entity and the national authorities
charged with the implementation of Article 8(1), how is the national court seised with the
dispute to ensure that the criteria for the application of the exclusion in Article 8(1) are
properly applied and, in particular, must it substitute its own assessment of the
application of the exclusion in Article 8(1) for that made by the national authorities
charged with the implementation of Article 8(1);

(b) if the national court finds that the definitions of certain telecommunications services,
adopted by the national authorities charged with the implementation of Article 8(1) in
order to determine whether or not a particular service is or is not covered by the
exclusion, are such that it is impossible for the contracting entity to ascertain whether a
particular service is or is not so covered, has Directive 90/531 or any general principle of
Community law, in particular the requirement of legal certainty, been infringed;

(c) in defining certain telecommunications services is a Member State entitled to adopt
definitions based upon descriptions of the technica l means by which a service is provided
rather than a description of the service itself?

4. If a Member State has erred in its implementation of Article 8(1) of Cou ncil Directive
90/531, is that Member State liable as a matter of Community law to compensate a
contracting entity in damages for loss which it has suffered as a result of that error and, if
so, under what conditions does su ch liability arise?

Question 1

19 By its first question, the Divisional Court seeks in essence to ascertain whether a
Member State may, when transposing the directive into national law, determine which
telecommunications services are to be excluded from its scope pursuant to Article 8(1), or
whether that determination is a matter for the contracting entities themselves.
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20 The French, German and Italian Governments and the United Kingdom consider that
the directive does not preclude the Member States from determining which of the
telecommunications services provided by each contracting entity are covered by the
exemption laid down in Article 8(1). In so doing, the Member States specify the content of
that provision and permit the exercise of judicial review, which would not otherwise be
possible.

21 In addition, the German Government and the United Kingdom consider that it may be
particularly necessary to implement Article 8(1) in that way where, as in the present case,
there is disagreement between a Member State and a contracting entity as to the scope
of the exclusion. The German Government adds that the Member States are in a much
better position than the Commission to assess whether competition exists in the
telecommunications market as regards a specific service and, consequently, that the
determination by those States of the matters covered by Article 8(1) will permit the
exercise of more effective control than that exercised by the Commission on the basis of
information obtained pursuant to Article 8(2).

22 Lastly, the German Government observes that Articles 8(2) and 33(1)(d) do not
support the conclusion that it is for the contracting entities alone to determine which
services are to be regarded as excluded. The fact that those provisions require such
entities to notify the Commission of services which are excluded, an d to keep appropriate
information on each contract to enable them at a later da te to justify non-application of
Titles II, III and IV of the directive, does not mean that the Member States cannot be
regarded as empowered themselves to determine the scope of the exception laid down in
Article 8(1).

23 Those arguments cannot be accepted.

24 Article 8(2) of the directive, like Articles 6(3) and 7(2), provides that contracting
entities are to notify the Commission at its request of any services which they regard as
excluded under the aforementioned articles. If it were for the Member States to determine
the services in question, they would also be obliged to notify the Commission of the
services so excluded from the scope of the directive, in order to enable the Commission
to accomplish the task assigned to it by those provisions.

25 Since the directive does not impose any such obligation on the Member States, as it
does in Article 3(4), it is for the contracting entities alone to determine the services
excluded pursuant to Article 8(1).

26 That interpretation is confirmed by the objective of Council Directive 92/13/EEC of
25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating
to the application of Community rules on the procurement procedures of entities
operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (OJ 1992 L 76,
p. 14), namely to provide adequate legal protection for suppliers or contractors in the
event of infringement of Community legislation on public procurement (see, in that
regard, the fifth recital in the preamble to Directive 92/13).

27 If the decision to exclude certain services from the scope of the directive were left to
the Member States, economic operators would be denied recourse to the legal remedies
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afforded by Directive 92/13 in the event of infringement by contracting entities of the
Community rules on public procurement, in particular the right to claim damages and to
apply for injunctive relief, as provided for by Article 2(1), with a view to prevention or
termination of any infringement.

28 Lastly, that interpretation makes it possible to ensure equality of treatment between
contracting entities and their suppliers, who thereby remain subject to the same rules.

29 The answer to Question 1 must therefore be that it is not open to a Member State,
when transposing the directive into national law, to determine which telecommunications
services are to be excluded from its scope in implementation of Article 8(1), since that
power is vested in the contracting entities themselves.

Question 2

30 By its second question, the Divisional Court asks whether the criterion laid down by
Article 8(1), namely that other entities are free to offer the same services in the same
geographical area and under substantially the same conditions, is to be verified only as a
matter of law or also as a matter of fact. In the latter case, the national court wishes to
know which matters are to be taken into account for the purposes of assessing whether,
as regards a particular service, real competition exists in the telecommunications market.

31 BT maintains that the criterion laid down in Article 8(1) is fulfilled where there are legal
or regulatory provisions guaranteeing, in law, freedom of competition in the sector
concerned, so obviating any need to examine whether such competition exists in practice.

32 That interpretation runs counter to the wording and purpose of Article 8(1). The
criterion that other contracting entities must be able to offer the same services under
substantially the same conditions is couched in general terms in Article 8(1). Moreover, the
13th recital in the preamble states that, to fall outside the scope of the directive, activities
of contracting entities must be directly exposed to competitive forces in markets to which
entry is unrestricted.

33 Consequently, the criterion laid down by Article 8(1) is to be interpreted as meaning
that other contracting entities must not only be authorized to operate in the market for
the services in question, without any legal barrier to entry thereto, but must also be in a
position actually to provide the services in question under the same conditions as the
contracting entity.

34 In those circumstances, a decision to exclude certain services from the scope of the
directive must be taken on an individual basis, having regard in particular to all their
characteristics, the existence of alternative services, price factors, the dominance or
otherwise of the contracting entity's position on the market and the existence of any legal
constraints.

35 The answer to Question 2 must therefore be that the criterion laid down by Article 8(1)
of the directive, namely that other entities are free to offer the same services in the same
geographical area and under substantially the same conditions, is to be verified as a
matter of law and of fact, having regard in particular to all the characteristics of the
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services concerned, the existence of alternative services, price factors, the dominance or
otherwise of the contracting entity's position on the market and any legal constraints.

Question 3

36 In the light of the answer to Question 1, there is no need to reply to Question 3.

Question 4

37 By its fourth question, the Divisional Court seeks to ascertain whether a Member State
which, in transposing the directive into national law, has itself determined which services
of a contracting entity are to be excluded from its scope pursuant to Article 8, is required
by Community law to compensate that undertaking for any loss suffered by it as a result
of the error committed by the State.

38 It should be recalled, as a preliminary point, that the principle of State liability for loss
and damage caused to individuals as a result of breaches of Community law for which the
State can be held responsible is inherent in the system of the Treaty (judgments in Joined
Cases C-6/90 and C-9/90 Francovich and Others [1991] ECR I-5357, paragraph 35, and in
Joined Cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pêcheur and Factortame [1996]
ECR I-0000, paragraph 31). It follows that that principle holds good for any case in which
a Member State breaches Community law (judgment in Brasserie du Pêcheur and
Factortame , cited above, paragraph 32).

39 In the latter judgment the Court also ruled, with regard to a breach of Community law
for which a Member State, acting in a field in which it has a wide discretion in taking
legislative decisions, can be held responsible, that Community law confers a right to
reparation where three conditions are met: the rule of law infringed must be intended to
confer rights on individuals; the breach must be sufficiently serious; and there must be a
direct causal link between the breach of the obligation resting on the State and the
damage sustained by the injured parties (paragraphs 50 and 51).

40 Those same conditions must be applicable to the situation, taken as its hypothesis by
the national court, in which a Member State incorrectly transposes a Community directive
into national law. A restrictive approach to State liability is justified in such a situation, for
the reasons already given by the Court to justify the strict approach to non-contractual
liability of Community institutions or Member States when exercising legislative functions
in areas covered by Community law where the institution or State has a wide discretion ─
in particular, the concern to ensure that the exercise of legislative functions is not
hindered by the prospect of actions for damages whenever the general interest requires
the institutions or Member States to adopt measures which may adversely affect
individual interests (see, in particular, the judgments in Joined Cases 83/76, 94/76, 4/77,
15/77 and 40/77 HNL and Others v Council and Commission [1978] ECR 1209, paragraphs
5 and 6, and in Brasserie du Pêcheur and Factortame , paragraph 45).

41 Whilst it is in principle for the national courts to verify whether or not the conditions
governing State liability for a breach of Community law are fulfilled, in the present case
the Court has all the necessary information to assess whether the facts amount to a
sufficiently serious breach of Community law.
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42 According to the case-law of the Court, a breach is sufficiently serious where, in the
exercise of its legislative powers, an institution or a Member State has manifestly and
gravely disregarded the limits on the exercise of its powers (judgments in HNL and
Others v Council and Commission , cited above, paragraph 6, and in Brasserie du Pêcheur
and Factortame , paragraph 55). Factors which the competent court may take into
consideration include the clarity and precision of the rule breached (judgment in Brasserie
du Pêcheur and Factortame , paragraph 56).

43 In the present case, Article 8(1) is imprecisely worded and was reasonably capable of
bearing, as well as the construction applied to it by the Court in this judgment, the
interpretation given to it by the United Kingdom in good faith and on the basis of
arguments which are not entirely devoid of substance (see paragraphs 20 to 22 above).
That interpretation, which was also shared by other Member States, was not manifestly
contrary to the wording of the directive or to the objective pursued by it.

44 Moreover, no guidance was available to the United Kingdom from case-law of the
Court as to the interpretation of the provision at issue, nor did the Commission raise the
matter when the 1992 Regulations were adopted.

45 In those circumstances, the fact that a Member State, when transposing the directive
into national law, thought it necessary itself to determine which services were to be
excluded from its scope in implementation of Article 8, albeit in breach of that provision,
cannot be regarded as a sufficiently serious breach of Community law of the kind
intended by the Court in its judgment in Brasserie du Pêcheur and Factortame .

46 The answer to Question 4 must therefore be that Community law does not require a
Member State which, in transposing the directive into national law, has itself determined
which services of a contracting entity are to be excluded from its scope in implementation
of Article 8, to compensate that entity for any loss suffered by it as a result of the error
committed by the State.

Costs

47 The costs incurred by the French, German and Italian Governments and the
Commission of the European Communities, which have submitted observations to the
Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main
proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs
is a matter for that court.

On those grounds,

THE COURT,

in answer to the questions referred to it by the High Court of Justice, Queen's Bench
Division, Divisional Court, by order of 28 July 1993, hereby rules:

1. It is not open to a Member State, when transposing into national law Council
Directive 90/531/EEC of 17 September 1990 on the procurement procedures of
entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors,
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to determine which telecommunications services are to be excluded from its scope in
implementation of Article 8(1), since that power is vested in the contracting entities
themselves.

2. The criterion laid down by Article 8(1) of Directive 90/531, namely that other
entities are free to offer the same services in the same geographical area and under
substantially the same conditions, is to be verified as a matter of law and of fact,
having regard in particular to all the characteristics of the services concerned, the
existence of alternative services, price factors, the dominance or otherwise of the
contracting entity's position on the market and any legal constraints.

3. Community law does not require a Member State which, in transposing Directive
90/531 into national law, has itself determined which services of a contracting entity
are to be excluded from its scope in implementation ofArticle 8, to compensate that
entity for any loss suffered by it as a result of the error committed by the State.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

4. října 2018(*)

„Řízení o předběžné otázce – Systém pojištění vkladů – Směrnice 94/19/ES – Článek 1 bod
3 podbod i) – Článek 10 odst. 1 – Pojem ‚nedisponibilní vklad‘ – Odpovědnost členského
státu za újmy způsobené jednotlivcům v důsledku porušení unijního práva – Dostatečně
závažné porušení unijního práva – Procesní autonomie členských států – Zásada loajální
spolupráce – Článek 4 odst. 3 SEU – Zásady rovnocennosti a efektivity“

Ve věci C-571/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Administrativen sad Varna (Správní soud ve Varně, Bulharsko)
ze dne 4. listopadu 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 14. listopadu 2016, v řízení

Nikolaj Kantarev

proti

Balgarské Narodné Bance,

za účasti:

Okražné prokuratury – Varna,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení J. L. da Cruz Vilaça (zpravodaj), předseda senátu, E. Levits, A. Borg Barthet,
M. Berger a F. Biltgen, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za N. Kantareva K. Bončevou a M. Ekimdžijevem, advokati,

–        za Balgarskou Narodnou Banku A. Kalajdžijevem, R. Georgijevem a M. Kalajdžijevou,
advokati,

–        za Evropskou komisi P. Michajlovou, A. Steiblytė a H. Krämerem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 7. června 2018,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 1 bodu 3 podbodu i)
a čl. 10 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994
o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 135, s. 5; Zvl. vyd. 06/02, s. 252), ve znění
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009 (Úř. věst.
L 68, s. 3) (dále jen „směrnice 94/19“).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Nikolajem Kantarevem
a Balgarskou Narodnou Bankou (Bulharská národní banka, dále jen „BNB“) ohledně újmy,
kterou měl N. Kantarev utrpět v důsledku údajně opožděné platby z pojištění vkladů
v souvislosti s prostředky vedenými na běžném účtu u Korporativné Targovské Banky
(dále jen „banka KTB“), které přestaly být disponibilní.

 Právní rámec

 Unijní právo

 Směrnice 94/19

3        V prvním, druhém, čtvrtém, osmém, devátém, jedenáctém, dvacátém prvním
a dvacátém čtvrtém bodě odůvodnění směrnice 94/19 se uvádí:

„vzhledem k tomu, že v souladu s cíli Smlouvy je třeba podporovat harmonický rozvoj
činnosti úvěrových institucí v celém Společenství odstraněním všech omezení práva
usazování a volného poskytování služeb a současně posilovat stabilitu bankovní soustavy
a ochranu spořitelů;

vzhledem k tomu, že při odstraňování omezení kladených na činnost úvěrových institucí
je třeba pamatovat na situaci, jež by mohla nastat, kdyby se vklady u úvěrové instituce,
která má pobočky v jiných členských státech, staly nedisponibilními; že je nezbytné
zajistit minimální harmonizovanou úroveň ochrany vkladů pro všechny vklady ve
Společenství; že tato ochrana vkladů je pro dotvoření jednotného bankovního trhu stejně
zásadní jako pravidla obezřetnosti;

[…]

vzhledem k tomu, že náklady úvěrových institucí na účast v systému pojištění vkladů jsou
nesrovnatelné s náklady, jež by s sebou nesl hromadný výběr bankovních vkladů nejen
z úvěrové instituce, která se ocitla v nesnázích, nýbrž i z finančně zdravých institucí
v důsledku ztráty důvěry vkladatelů ve spolehlivost bankovní soustavy;

[…]

vzhledem k tomu, že se harmonizace musí omezit na hlavní prvky systémů pojištění
vkladů a že musí ve velmi krátké době zajistit platby z pojištění vypočtené na základě
harmonizované minimální úrovně;

vzhledem k tomu, že systémy pojištění vkladů musí zasáhnout, jakmile vklady přestanou
být disponibilní;

[…]

vzhledem k tomu, že harmonizace systému pojištění vkladů uvnitř Společenství sama
o sobě nezpochybňuje existenci stávajících systémů určených k ochraně úvěrových
institucí, zvláště prostřednictvím zajištění jejich platební schopnosti a likvidity, aby vklady
u těchto úvěrových institucí včetně jejich poboček usazených v jiných členských státech
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zůstaly disponibilními; že za určitých podmínek mohou mít příslušné orgány za to, že tyto
alternativní systémy, jež sledují odlišný ochranný účel, splňují cíle této směrnice; že bude
na uvedených orgánech, aby ověřily plnění zmíněných podmínek;

[…]

vzhledem k tomu, že informovanost je nezbytnou součástí ochrany vkladatelů, a musí být
proto v určitém minimálním rozsahu upravena; […]

[…]

vzhledem k tomu, že tato směrnice nesmí vést k tomu, aby byly členské státy nebo jejich
příslušné orgány činěny odpovědnými vůči vkladatelům, pokud zajistí zavedení nebo
úřední uznání jednoho nebo více systémů, které pojišťují vklady nebo samotné úvěrové
instituce a zajišťují náhradu vkladatelům nebo jejich ochranu za podmínek stanovených
v této směrnici“.

4        Článek 1 bod 1 první pododstavec a bod 3 této směrnice stanoví:

„Pro účely této směrnice se:

1)      ‚vkladem‘ rozumí jakýkoli kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo
z dočasných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová
instituce vyplatit na základě příslušných zákonných a smluvních podmínek, a každý dluh
prokázaný potvrzením vystaveným úvěrovou institucí.

[…]

3)      ‚nedisponibilním vkladem‘ rozumí vklad, který je splatný a vymahatelný, ale nebyl
vyplacen úvěrovou institucí podle příslušných zákonných a smluvních podmínek
v případech, kdy

i)      příslušné orgány zjistí, že podle jejich názoru se příslušná úvěrová instituce v daném
čase nezdá být schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad
a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.

Příslušné orgány tak učiní co nejdříve a v každém případě do pěti pracovních dnů poté, co
se poprvé dozvědí, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné
a vymahatelné, nebo

ii)      soudní orgán vynese z důvodů přímo souvisejících s finanční situací úvěrové
instituce rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení možnosti vkladatele uplatňovat vůči
této instituci pohledávky, pokud toto rozhodnutí je vyneseno dříve, než dojde k výše
uvedenému zjištění“.

5        Článek 7 odst. 1 a 1a uvedené směrnice stanoví:

„1.      Členské státy zajistí, aby souhrn vkladů každého vkladatele byl pojištěn nejméně do
výše 50 000 [eur] pro případ, že se tyto vklady stanou nedisponibilními.

1a.      Do 31. prosince 2010 členské státy zajistí, aby výše pojištění souhrnu vkladů
každého vkladatele byla stanovena na 100 000 [eur] pro případ, že se tyto vklady stanou
nedisponibilními.
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[…]“

6        Podle čl. 10 odst. 1 téže směrnice platí:

„Systémy pojištění vkladů musí být schopny vyplatit řádně ověřené pohledávky
vkladatelů týkající se nedisponibilních vkladů do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy
příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 1 [bodu] 3 [pod]bodu i) nebo kdy soudní orgán
rozhodne ve smyslu čl. 1 [bodu] 3 [pod]bodu ii). Tato lhůta zahrnuje shromáždění
a předání přesných údajů o vkladatelích a vkladech, které jsou nezbytné pro ověření
nároků.

Za zcela výjimečných okolností může systém pojištění vkladů požádat příslušné orgány
o prodloužení této lhůty. Prodloužení nesmí přesáhnout deset pracovních dnů.

[…]“

 Směrnice 2009/14

7        V bodech 11 a 12 odůvodnění směrnice 2009/14 se uvádí:

„(11)      Mimo to v případech, kdy se výplata [náhrady vkladů] odvíjí od rozhodnutí
příslušných orgánů, by lhůta pro rozhodnutí, která v současnosti činí 21 dní, měla být
zkrácena na pět pracovních dnů, aby nebránila rychlé výplatě. Příslušné orgány by se
však měly nejprve přesvědčit, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, které jsou splatné
a vymahatelné. Toto posouzení by se mělo řídit soudními nebo správními postupy
členských států.

(12)      Vklady lze považovat za nedisponibilní, jakmile se včasný zásah nebo
reorganizační opatření nezdaří. To by však nemělo příslušným orgánům bránit v tom, aby
v úsilí o restrukturalizaci pokračovaly i před uplynutím lhůty k výplatě.“

 Bulharské právo

8        Zakon za otgovornostta na daržavata i obštinite za vredi (zákon o odpovědnosti
státu a obcí za újmu) (DV č. 60 ze dne 5. srpna 1988, dále jen „zákon o odpovědnosti
státu“) v čl. 1 odst. 1 a 2 stanoví:

„1.      Stát a obce odpovídají za újmu, která vznikla fyzickým a právnickým osobám
v důsledku nezákonného aktu, jednání nebo nečinnosti orgánů nebo pracovníků státu
nebo obcí při výkonu správní činnosti nebo v souvislosti s ním.

2.      O žalobách podaných na základě odstavce 1 se rozhoduje v řízení upraveném
v Administrativnoprocesualen kodeks [soudní řád správní] […]“

9        Článek 8 odst. 1 a 3 tohoto zákona stanoví:

„1.      Náhrady újmy vzniklé za podmínek stanovených v čl. 1 odst. 1, v čl. 2 odst. 1 a 2,
v článku 2a a v čl. 2b odst. 1 se lze domáhat v řízení upraveném tímto zákonem, a nikoli
v obecném soudním řízení.

[…]
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3.      Tento zákon se nepoužije, stanoví-li zákon nebo nařízení vlády zvláštní způsob
náhrady újmy.“

10      Článek 45 zakona za zadalženijata i dogovorite (zákon o závazkových a smluvních
vztazích) (DV č. 275 ze dne 22. listopadu 1950) stanoví:

„Každý je povinen nahradit újmu, kterou jinému způsobil svým zaviněním. Je-li újma
důsledkem protiprávního jednání, zavinění se předpokládá, dokud není prokázán opak.“

11      Podle článku 49 zákona o závazkových a smluvních vztazích platí:

„Kdo splněním úkolu pověřil jinou osobu, odpovídá za újmu způsobenou touto osobou
v rámci plnění tohoto úkolu nebo v souvislosti s ním.“

12      Zakon za garantirane na vlogovete v bankite (zákon o pojištění bankovních vkladů)
(DV č. 49 ze dne 29. dubna 1998) upravuje vznik, úkoly a činnost Fondu pojištění
bankovních vkladů (dále jen „Fond“). Podle článku 1a doplňujících ustanovení z roku 2009
(DV č. 44 ze dne 12. června 2009) tohoto zákona provádí směrnice 94/19 a 2009/14 do
bulharského práva.

13      Článek 23 odst. 1, 2, 5 a 6 tohoto zákona zní:

„1.      Fond vyplatí vkladatelům dotyčné banky náhradu za její dluhy až do pojištěné výše,
odňala-li [BNB] komerční bance bankovní licenci.

2.      Fond vyplatí náhradu za pojištěné částky vkladů prostřednictvím komerční banky
nebo komerčních bank určených správní radou.

[…]

5.      Fond zahájí vyplácení náhrad nejpozději 20 pracovních dnů od okamžiku, kdy [BNB]
přijala rozhodnutí uvedené v odstavci 1.

6.      Za výjimečných okolností může Fond prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 5
o nejvýše deset pracovních dnů.“

14      Článek 24 odst. 1 uvedeného zákona stanoví:

„1.      Od okamžiku, kdy [BNB] přijala rozhodnutí uvedené v čl. 23 odst. 1, přecházejí na
Fond nároky vkladatelů vůči bance až do pojištěné částky bez ohledu na jejich výši a na
datum, kdy Fond provedl platby z pojištění jednotlivým vkladatelům.“

15      Zakon za Balgarskata narodna banka (zákon o Bulharské národní bance) (DV č. 46
ze dne 10. června 1997) upravuje postavení, cíle a pravomoci BNB.

16      Článek 1 odst. 1 tohoto zákona stanoví:

„1.      [BNB] je ústřední bankou Bulharské republiky. Je právnickou osobou.“

17      Článek 2 odst. 6 uvedeného zákona stanoví:

„[BNB] má pravomoc regulovat a vykonávat dohled nad činnostmi ostatních bank
usazených v tuzemsku s cílem zachovat stabilitu bankovního systému a chránit zájmy
vkladatelů.“
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18      Podle článku 16 téhož zákona správní rada BNB mj. „uděluje licence, zamítá žádosti
o udělení licence a odnímá licence bank, provozovatelů platebních systémů, platebních
institucí a institucí elektronických peněz za podmínek a způsobem, které stanoví zákon;
[…] podrobuje banky zvláštnímu dohledu za podmínek a způsobem, které stanoví zákon
o úvěrových institucích“.

19      Zakon za kreditnite institucii (zákon o úvěrových institucích) (DV č. 59 ze dne
21. července 2006) upravuje podmínky a postupy pro udělování licencí, vykonávání
činnosti, kontrolu dodržování obezřetnostních požadavků a ukončování činnosti úvěrových
institucí s cílem zaručit stabilní, spolehlivý a bezpečný bankovní systém a ochranu zájmů
vkladatelů, jakož i informační povinnosti BNB v oblasti obezřetnostní regulace
a obezřetnostního dohledu nad bankami.

20      Podle čl. 1 odst. 2 zákona o úvěrových institucích je BNB „příslušným orgánem
v Bulharské republice k vykonávání dohledu nad bankami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. 2013, L 176, s. 1)“.

21      Článek 36 odst. 2 a 3 uvedeného zákona stanoví:

„2.      [BNB] vždy odejme z důvodu platební neschopnosti licenci udělenou bance, pokud:

1)      banka po dobu více než sedmi pracovních dnů již neplní své splatné peněžité
závazky, má-li tato situace přímou souvislost s finanční situací dané banky a [BNB]
považuje za nepravděpodobné, že daná banka splní své splatné peněžité závazky
v přijatelné lhůtě, nebo

2)      vlastní kapitál dané banky má zápornou výši.

3.      [BNB] přijme rozhodnutí podle odstavce 2 do pěti pracovních dnů od vydání
rozhodnutí o úpadku.“

22      Článek 79 odst. 8 uvedeného zákona stanoví:

„[BNB], její orgány a osoby jimi pověřené neodpovídají za újmu způsobenou při výkonu
svých dohledových funkcí s výjimkou případů, kdy jednaly úmyslně.“

23      Článek 115 zákona o úvěrových institucích zní následovně:

„1.      Pro účely reorganizace banky, které hrozí platební neschopnost, může [BNB]
podrobit tuto banku zvláštnímu dohledu.

2.      Bance hrozí platební neschopnost tehdy, když:

1)      celkový kapitálový poměr banky je nižší než stanovené minimum nebo

2)      [BNB] dospěje k závěru, že likvidní aktiva banky nepostačují k tomu, aby banka byla
schopna splnit své závazky v okamžiku, kdy nastane jejich splatnost, nebo

3)      banka v požadované lhůtě nesplnila jeden nebo více splatných závazků vůči svým
věřitelům.
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[…]“

24      Podle článku 116 tohoto zákona platí:

„1.      V případech uvedených v čl. 115 odst. 1 podrobí [BNB] dotyčnou banku zvláštnímu
dohledu a

1)      ustanoví správce, nebyli-li správci ustanoveni již dříve, a určí jejich oprávnění;

2)      stanoví dobu trvání a podmínky zvláštního dohledu.

2.      V případech uvedených v odstavci 1 může BNB:

1)      snížit úroky ze závazků banky na jejich průměrnou tržní výši;

2)      zcela nebo částečně pozastavit na určitou dobu plnění všech nebo některých
závazků této banky;

3)      zcela nebo částečně omezit její činnost;

[…]“

25      Článek 119 odst. 5 uvedeného zákona stanoví:

„5.      V případech uvedených v čl. 116 odst. 2 bodě 2 není banka finančně odpovědná za
nesplnění závazků, jejichž plnění bylo pozastaveno v důsledku zvláštního dohledu. Po
dobu trvání zvláštního dohledu neplynou úroky z prodlení ani úroky z neplnění peněžitých
závazků banky, jejichž plnění bylo pozastaveno; z takových závazků plynou naopak
smluvní úroky, k jejichž vyplacení ovšem dojde teprve po zrušení zvláštního dohledu.“

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

26      Dne 4. března 2014 uzavřel N. Kantarev s bankou KTB rámcovou smlouvu
o platebních službách a dodatek k této smlouvě, týkající se otevření běžného účtu.
V tomto dodatku bylo mj. uvedeno, že částky vložené na předmětný účet jsou kryty
Fondem. Částky vložené na tento účet mají být také úročeny pevnou sazbou, přičemž
úroky mají být vypláceny na tento účet jednou ročně nebo k datu zrušení účtu a jsou
rovněž kryty Fondem.

27      U banky KTB nastala v návaznosti na hromadné vybírání vkladů, které držela, krize
likvidity, v důsledku čehož její zástupci požádaly dne 20. června 2014 BNB o podrobení
této úvěrové instituce zvláštnímu dohledu. Zároveň ji zpravili o pozastavení plateb a všech
bankovních operací této instituce. Rozhodnutím z téhož dne podrobila správní rada BNB
banku KTB zvláštnímu dohledu na dobu tří měsíců. Plnění závazků této úvěrové instituce
bylo pozastaveno a její činnost byla omezena. Byli jmenováni správci, které BNB pověřila
úkolem zajistit u externího auditora ocenění aktiv a dluhů uvedené instituce.

28      Z tohoto ocenění vyplynulo, že finanční výsledek banky KTB je záporný a že
uvedená banka nesplňuje požadavky na vlastní kapitál stanovené unijní právní úpravou.
BNB proto rozhodnutím ze dne 6. listopadu 2014 zaprvé odňala bance KTB bankovní
licenci, zadruhé uznala, že je vůči ní nutné přijmout opatření k zahájení konkurzního
řízení, a zatřetí rozhodla, že je o uvedených skutečnostech třeba informovat Fond.
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29      Účet žalobce v původním řízení byl k tomuto datu automaticky zrušen, což podle
bulharského práva vedlo k vyplacení náhrady vkladu N. Kantareva z pojištění vkladů.

30      Dne 4. prosince 2014 vyplatila bulharská úvěrová instituce, kterou Fond pověřil
vyplácením náhrad vkladů u banky KTB, N. Kantarevovi částku 86 973,81 leva (BGN)
(přibližně 44 465 eur), která zahrnovala úroky splatné k 6. listopadu 2014, kdy byla bance
KTB odňata licence, ve výši 2 673,81 BGN. V této souvislosti je třeba zmínit, že až do
1. července 2014 byla úroková sazba uplatňovaná na vklad žalobce v původním řízení
v souladu se smluvními podmínkami a od tohoto data do 6. listopadu 2014 byla na daný
účet uplatňována úroková sazba určená rozhodnutím správní rady BNB ze dne 30. června
2014, jímž byly úrokové sazby z vkladů u banky KTB sníženy.

31      Následně Sofijski gradski sad (Městský soud v Sofii, Bulharsko) rozsudkem ze dne
22. dubna 2015 určil, že banka KTB se v úpadku ocitla dne 6. listopadu 2014. BNB podala
proti této části rozsudku odvolání k Sofijski apelativen sad (Odvolací soud v Sofii,
Bulharsko), který prvostupňový rozsudek zrušil s tím, že rozhodným datem měl být 20.
červen 2014, kdy vlastní kapitál banky KTB klesl do záporných hodnot.

32      Začátkem roku 2016 podal N. Kantarev proti BNB k Administrativen sad Varna
(Správní soud ve Varně, Bulharsko) žalobu založenou na čl. 4 odst. 3 SEU, ve které namítl,
že bez ohledu na zákon o pojištění bankovních vkladů měla tato instituce konstatovat, že
vklady přestaly být disponibilní, podle čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19, to znamená
do pěti pracovních dnů po přijetí rozhodnutí o podrobení banky KTB zvláštnímu dohledu.
BNB se tudíž dopustila porušení unijního práva, které zakládá jeho nárok na náhradu
újmy. V této souvislosti N. Kantarev tvrdí, že opožděným vyplacením náhrady jeho vkladu
mu vznikla škoda odpovídající úrokům z prodlení.

33      Usnesením ze dne 12. března 2016 zastavil předkládající soud původní řízení s tím,
že příslušné podmínky stanovené v čl. 1 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu nebyly
splněny. Varhoven administrativen sad (Nejvyšší správní soud, Bulharsko) ovšem
usnesením ze dne 18. července 2016 uvedené usnesení zrušil. V tomto usnesení poskytl
zmíněný soud předkládajícímu soudu vodítka k několika hlediskům, která je třeba při
rozhodování ve sporu posoudit.

34      S ohledem na tato vodítka má předkládající soud za to, že rozhodnutí o žalobě
N. Kantareva závisí zaprvé na tom, zda musí být odpovědnost BNB založena podle
podmínek uvedených v čl. 1 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu, nebo podle podmínek
uvedených v zákoně o závazkových a smluvních vztazích. K tomu uvádí, že judikatura
bulharských soudů není v otázce věcné příslušnosti soudů – civilních, nebo
administrativních – k projednávání žalob na náhradu újmy vzniklé porušením unijního
práva jednotná. Dodává, že judikatura Varhoven administrativen sad (Nejvyšší správní
soud) je rozporná, jelikož zmíněný soud v některých případech rozhodl, že na BNB se
vzhledem k tomu, že nejde o orgán moci výkonné ani o orgán financovaný ze státního
rozpočtu, zákon o odpovědnosti státu nevztahuje, a v jiných případech, že na BNB je
třeba nahlížet jako na subjekt s pravomocemi orgánu veřejné moci, takže citovaný zákon
se na ni vztahuje.

35      Předkládající soud také uvádí, že existují podstatné rozdíly mezi řízením
a podmínkami vzniku odpovědnosti stanovenými zákonem o odpovědnosti státu na straně
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jedné a zákonem o závazkových a smluvních vztazích na straně druhé. Zákon
o odpovědnosti státu, jenž se uplatní jen v případech, kdy újma vznikla ze zrušeného
nezákonného aktu nebo z nezákonného jednání nebo nečinnosti veřejné správy, zavedl
totiž režim objektivní odpovědnosti. Podle tohoto zákona hradí žalobce k datu podání
žaloby paušální poplatek a žalobu může podat u soudu příslušného podle místa svého
bydliště. Naproti tomu u žaloby podávané na základě zákona o závazkových a smluvních
vztazích hradí žalobce státu poplatek odpovídající určitému procentnímu podílu z hodnoty
sporu a žaloba se podává k soudům příslušným podle místa bydliště nebo sídla
žalovaného anebo podle místa, kde došlo ke škodné události. Jako materiální náležitost
takové žaloby, jako je žaloba projednávaná ve věci v původním řízení, se také vyžaduje,
aby žalobce prokázal zavinění BNB nebo to, že jednala úmyslně.

36      Zadruhé k věci samé musí předkládající soud zkoumat, zda byla BNB povinna
přijmout rozhodnutí podle čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19, takže pro rozhodnutí ve
sporu je nezbytné zjistit, zda toto ustanovení bylo do bulharského práva provedeno
správně. V tomto rámci zkoumá, jaké podmínky stanoví tato směrnice pro prohlášení
vkladů za nedisponibilní, aby mohl určit, ke kterému datu byly splněny. V tomto kontextu
poukazuje předkládající soud na to, že k aktivování pojištění vkladů by stačilo, kdyby BNB
odňala úvěrové instituci licenci, a na to, že BNB ještě před odnětím licence bance KTB
rozhodla o jejím podrobení zvláštnímu dohledu, aby byla chráněna před platební
neschopností. V této souvislosti má předkládající soud za to, že vyplacení náhrady
z pojištění vkladů Fondem není na překážku zvláštnímu dohledu.

37      Zatřetí si předkládající soud klade otázku, jejíž podstatou je, zda čl. 1 bod 3 podbod
i) a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 přiznávají vkladatelům právo domáhat se na členském
státu náhrady újmy za to, že příslušný orgán nedodržel lhůtu pro konstatování, že vklady
u úvěrové instituce nejsou disponibilní.

38      I v tomto ohledu je vnitrostátní judikatura rozporuplná. Některým žalobám
vkladatelů proti BNB bylo vyhověno s tím, že BNB porušila ustanovení unijního práva
s přímým účinkem, a jiné žaloby byly zamítnuty z důvodu, že prodlení s vyplácením
náhrad je třeba přičítat Fondu, a nikoli BNB, že vyplácení náhrad je nemožné, dokud
dotyčné instituci není odňata licence, nebo také z důvodu, že ustanovení směrnice 94/19
nemají přímý účinek, a kdyby musel být učiněn závěr, že tato směrnice nebyla provedena
řádně, nevznikla by odpovědnost BNB, nýbrž státu jako takového.

39      Předkládající soud má za to, že BNB porušila unijní právo, ale má pochybnosti
o tom, zda se jedná o „dostatečně závažné porušení“ ve smyslu unijního práva. K tomu
uvádí, že o dotčeném reorganizačním opatření rozhodla BNB v obecném zájmu, čímž
vkladatelům poskytla ochranu obdobnou ochraně podle směrnice 94/19, a že po tuto
dobu plynuly z vkladů úroky.

40      Za těchto podmínek se Administrativen sad Varna (Správní soud ve Varně) rozhodl
přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Je třeba čl. 4 odst. 3 SEU, jakož i zásadu rovnocennosti a efektivity vykládat v tom
smyslu, že v případě neexistence vnitrostátního předpisu umožňují, aby se příslušnost
soudu a řízení o žalobě na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení unijního práva určila
podle orgánu veřejné moci, který se dopustil porušení, a podle povahy jednání/nečinnosti,
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v důsledku něhož došlo k porušení, když použití těchto kritérií vede k tomu, že žaloby jsou
projednávány různými soudy, a sice obecnými soudy a správními soudy, podle odlišných
procesních předpisů, a sice [občanského soudního řádu] a [soudního řádu správního],
které se liší výší poplatků, totiž poplatkem ve výši určené procentuálním podílem
a paušálním poplatkem, a stanoví různé podmínky pro dokazování, včetně zavinění?

2)      Je třeba čl. 4 odst. 3 SEU a požadavky stanovené v rozsudku Soudního dvora ve věci
Frankovich [a další (C-6/90 a C-9/90, EU:C:1991:428)] vykládat v tom smyslu, že brání
tomu, aby žaloby na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení unijního práva [mohly
být] projednány v takovém řízení, jako je řízení podle článků 45 a 49 zákona
o závazkových a smluvních vztazích, které vyžaduje zaplacení poplatku ve výši určené
procentuálním podílem a prokázání zavinění, a aby bylo o těchto nárocích možné
rozhodovat v řízení podle článku 1 zákona o odpovědnosti státu a obcí za škody, který sice
stanoví objektivní odpovědnost a obsahuje zvláštní pravidla, jež mají usnadnit přístup
k soudu, avšak současně je použitelný pouze na újmy, které vznikly v důsledku zrušených
nezákonných aktů a nezákonných jednání/nečinnosti správních orgánů, a nezahrnuje
porušení unijního práva, kterých se dopustily jiné orgány veřejné moci, spočívající
v právních jednáních/nečinnosti nezrušených v příslušném řízení?

3)      Je třeba čl. 1 bod 3 podbod i) a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 vykládat v tom smyslu,
že umožňují takový legislativní přístup, který byl zaujat v čl. 36 odst. 3 zákona
o úvěrových institucích a čl. 23 odst. 5 (zrušeného) zákona o pojištění bankovních vkladů
a spočívá v tom, že podmínka, že se ‚úvěrová instituce v daném čase nezdá být schopna
z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad a v současnosti nemá
vyhlídky, že tak bude moci učinit‘, má stejný účinek jako konstatování platební
neschopnosti instituce a odnětí její licence, přičemž systém pojištění vkladů se začne
uplatňovat od okamžiku odnětí bankovní licence?

4)      Je třeba čl. 1 bod 3 směrnice 94/19 vykládat v tom smyslu, že pro kvalifikaci vkladu
jako ‚nedisponibilního‘ musí jeho nedisponibilitu konstatovat ‚příslušné orgány‘ výslovným
aktem po posouzení podle podbodu i) tohoto ustanovení, nebo umožňuje, aby v případě
mezery ve vnitrostátním právu byly posouzení a vůle ‚příslušného orgánu‘ vyvozeny
výkladem jiných právních aktů tohoto orgánu – v projednávaném případě např.
rozhodnutí správní rady [BNB] č. 73 ze dne 20. června 2014, kterou byla [banka KTB]
podrobena zvláštnímu dohledu, nebo aby bylo předpokládáno na základě takových
okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení?

5)      Je za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, kdy rozhodnutím
správní rady [BNB] č. 73 ze dne 20. června 2014 byly pozastaveny všechny platby
a obchody a vkladatelé nemohli v období od 20. června 2014 do 6. listopadu 2014 ani
podávat žádosti o výběr, ani neměli přístup ke svým vkladům, třeba vycházet z toho, že
všechny pojištěné vklady na dobu neurčitou (s nimiž lze disponovat bez předchozího
oznámení a které musí být vyplaceny okamžitě při výzvě) se staly nedisponibilními ve
smyslu čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19, nebo vyžaduje podmínka, že vklad ‚je sice
splatný a vymahatelný, ale nebyl vyplacen‘, aby vkladatelé úvěrovou instituci bezúspěšně
požádali o vyplacení (příkazem, výzvou)?
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6)      Je třeba čl. 1 bod 3 podbod i), čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 a bod 8 odůvodnění
směrnice 2009/14 vykládat v tom smyslu, že prostor pro uvážení ‚příslušného orgánu‘ při
posuzování podle čl. 1 bodu 3 podbodu i) je v každém případě omezen lhůtou podle [čl. 1
bodu 3] podbodu i) druhé věty [směrnice 94/19], nebo umožňují pro účely zvláštního
dohledu, jako je zvláštní dohled podle článku 115 zákona o úvěrových institucích, aby
vklady zůstaly nedisponibilní po delší dobu, než jakou stanoví směrnice 94/19?

7)      Mají čl. 1 bod 3 podbod i) a čl. čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 přímý účinek a přiznávají
vlastníkům vkladů u banky, která je součástí systému pojištění vkladů, vedle jejich nároku
na náhradu prostřednictvím tohoto systému až do výše částky podle čl. 7 odst. 1 směrnice
94/19 rovněž právo uplatnit odpovědnost státu za porušení unijního práva žalobou na
náhradu újmy, která jim byla způsobena opožděným vyplacením pojištěné částky vkladů,
a směřující proti orgánu, jenž je příslušný pro rozhodnutí o nedisponibilitě vkladů, pokud
bylo rozhodnutí podle čl. 1 bodu 3 podbodu i) přijato po uplynutí pětidenní lhůty
stanovené ve směrnici [94/19] a toto opoždění je důsledkem reorganizačního opatření,
které mělo banku chránit před platební neschopností a bylo nařízeno tímto orgánem,
nebo připouští za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, aby podle
takové právní úpravy, jako je úprava čl. 79 odst. 8 zákona o úvěrových institucích, byly
[BNB], její orgány a osoby jí pověřené odpovědné za újmu vzniklou při vykonávání
dohledu pouze, pokud ji způsobili úmyslně?

8)      Představuje porušení unijního práva, které spočívá v tom, že ‚příslušný orgán‘
nepřijal rozhodnutí podle čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19, ‚dostatečně závažné‘
porušení, které může vést ke vzniku odpovědnosti členského státu za újmu na základě
žaloby proti orgánu dohledu, a je za těchto podmínek relevantní, že a) Fond nedisponoval
dostatečnými prostředky k pokrytí všech pojištěných vkladů; b) v období, v němž byly
platby pozastaveny, byla úvěrová instituce podrobena zvláštnímu dohledu za účelem
ochrany před platební neschopností; c) náhrada vkladu žalobce byla vyplacena poté, co
[BNB] konstatovala neúspěšnost reorganizačních opatření, a [d)] náhrada vkladu žalobce
byla vyplacena a navýšena o částku úroků, a to včetně úroků za období od 20. června
2014 do 6. listopadu 2014?“

 K předběžným otázkám

 K přípustnosti

41      BNB zpochybňuje přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, a namítá,
že položené otázky jsou irelevantní a nemají žádnou souvislost se skutkovým stavem věci
v původním řízení. Navíc tvrdí, že vnitrostátní soud – a nikoli Soudní dvůr – musí určit,
zda N. Kantarevovi skutečně vznikla újma, a v případě určení, že došlo k porušení
směrnice 94/19, bude za toto porušení odpovědný bulharský zákonodárce, který jediný
má pravomoc provést tuto směrnici do vnitrostátního práva. Dále BNB namítá, že
z rozsudku ze dne 12. října 2004, Paul a další (C-222/02, EU:C:2004:606), vyplývá, že
jednotlivec se nemůže domáhat náhrady škod způsobených nesprávným dohledem ze
strany vnitrostátního orgánu dohledu nad úvěrovými institucemi, pokud je zajištěna
náhrada vkladatelům stanovená směrnicí 94/19.

42      V této souvislosti je třeba zaprvé připomenout, že postup upravený článkem 267
SFEU je nástrojem spolupráce mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy. Z toho
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vyplývá, že pouze vnitrostátnímu soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést
odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, přísluší posoudit s ohledem na
konkrétní okolnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání jeho
rozsudku, tak relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru (rozsudek ze dne 2. března
2017, Pérez Retamero, C-97/16, EU:C:2017:158, bod 20 a citovaná judikatura).

43      Jestliže se tedy otázky položené vnitrostátním soudem týkají výkladu ustanovení
unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (rozsudek ze dne 2. března
2017, Pérez Retamero, C-97/16, EU:C:2017:158, bod 21 a citovaná judikatura).

44      Odmítnutí rozhodnout o předběžné otázce podané vnitrostátním soudem je možné
pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě
nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo
také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro
užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (rozsudek ze dne 2. března 2017,
Pérez Retamero, C-97/16, EU:C:2017:158, bod 22 a citovaná judikatura).

45      V projednávané věci ovšem nelze doložit žádný z takových případů. Předkládající
soud totiž uvedl, že žalobce v původním řízení se na podporu své žaloby na náhradu
škody dovolává nesprávného uplatnění směrnice 94/19, a také uvádí důvody, ze kterých
považuje odpovědi na položené předběžné otázky za nezbytné pro rozhodnutí sporu ve
věci v původním řízení.

46      Zadruhé k argumentu vycházejícímu z rozsudku ze dne 12. října 2004, Paul a další
(C-222/02, EU:C:2004:606), je třeba uvést, že článek 267 SFEU stále umožňuje
vnitrostátnímu soudu, aby Soudnímu dvoru opětovně položil výkladové otázky,
považuje-li to za vhodné (rozsudek ze dne 26. května 2011, Stichting Natuur en Milieu
a další, C-165/09 až C-167/09, EU:C:2011:348, bod 52 a citovaná judikatura).
Relevantnost a dosah citovaného rozsudku proto bude nutné zkoumat v rámci meritorního
posuzování položených otázek.

47      V důsledku toho je třeba považovat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce za
přípustnou.

 K věci samé

 Ke třetí a šesté otázce

48      Podstatou třetí a šesté otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat
společně a nejprve, je, zda musí být čl. 1 bod 3 a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 vykládány
v tom smyslu, že brání jednak vnitrostátní právní úpravě, podle které je konstatování
nedisponibility vkladů podmíněno platební neschopností úvěrové instituce a odnětím
bankovní licence této instituci, a jednak odchýlení se od lhůt stanovených těmito
ustanoveními pro konstatování nedisponibility vkladů a pro vyplacení náhrad těchto
vkladů z důvodu, že danou úvěrovou instituci je nutné podrobit zvláštnímu dohledu.

49      K tomu je třeba poznamenat, že ze znění čl. 1 bodu 3 podbodu i) prvního
pododstavce směrnice 94/19 výslovně vyplývá, že nezbytnou a dostatečnou podmínkou
pro konstatování nedisponibility splatného a vymahatelného vkladu je skutečnost, že
podle názoru příslušného orgánu se daná úvěrová instituce v daném čase nezdá být
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schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad a v současnosti
nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.

50      Článek 1 bod 3 podbod i) druhý pododstavec směrnice 94/19 upřesňuje, že tyto
příslušné orgány tak učiní „co nejdříve“ a nejpozději „do pěti pracovních dnů poté, co se
poprvé dozvědí, že [dotyčná] úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné
a vymahatelné“.

51      Z uvedených ustanovení vyplývá, že konstatování nedisponibility vkladů u úvěrové
instituce nemůže být závislé na platební neschopnosti dotyčné úvěrové instituce nebo na
odnětí její bankovní licence.

52      Nedisponibilitu vkladů je totiž nutné konstatovat ve velmi krátkých lhůtách a nelze
vyčkávat na splnění podmínek nezbytných pro zahájení insolvenčního řízení nebo pro
odnětí bankovní licence.

53      Kromě toho se platební neschopnost úvěrové instituce a odnětí bankovní licence liší
od okolností uvedených v čl. 1 bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19. Odnětí bankovní licence
úvěrové instituci může totiž být důsledkem neúčasti ve fondu pojištění vkladů, aniž jsou
vklady u této instituce nedisponibilní.

54      Platební neschopnost úvěrové instituce a odnětí bankovní licence mohou navíc
naznačovat, že úvěrová instituce je dlouhodobě v nesnázích. Naproti tomu, pokud čl. 1
bod 3 podbod i) směrnice 94/19 podmiňuje konstatování nedisponibility vkladů zjištěním,
že úvěrová instituce se „v daném čase“ nezdá být schopna vyplatit vklady
a „v současnosti“ nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit, může být tato nedisponibilita
dočasná.

55      Z uvedeného plyne, že ke konstatování nedisponibility vkladů musí dojít i v případě
dočasných nesnází, není-li dotyčná úvěrová instituce schopna vyplatit splatné
a vymahatelné vklady a nemá-li v současnosti vyhlídky, že tak bude moci učinit.

56      Tento výklad je podepřen dvojím cílem sledovaným směrnicí 94/19. V této
souvislosti je třeba připomenout, že tato směrnice má, jak se uvádí v prvním a ve čtvrtém
bodě jejího odůvodnění, chránit vkladatele a současně zajišťovat stabilitu bankovní
soustavy tím, že se zamezí hromadným výběrům bankovních vkladů nejen z úvěrové
instituce, která se ocitla v nesnázích, nýbrž i z finančně zdravých institucí v důsledku
ztráty důvěry vkladatelů ve spolehlivost bankovní soustavy (rozsudek ze dne 22. března
2018, Anisimovienė a další, C-688/15 a C-109/16, EU:C:2018:209, bod 83).

57      Vzhledem k tomuto dvojímu cíli je nevyhnutelné, aby pojištění vkladů zasáhlo, jak
se uvádí v osmém a v devátém bodě odůvodnění této směrnice, ve „velmi krátké době“
od okamžiku, kdy vklady u úvěrové instituce přestanou být disponibilní.

58      Ochrana vkladatelů totiž vyžaduje, aby jejich vklady byly nahrazeny v co
nejkratších lhůtách od okamžiku, kdy přestaly být disponibilní, tak aby nepřišli o své
úspory a nebylo pro ně v důsledku toho nemožné hradit zejména své každodenní
výdaje. I stabilita bankovní soustavy vyžaduje urychlené vyplacení vkladatelů, aby se
zabránilo tomu, že finanční nesnáze – byť dočasné – jedné úvěrové instituce povedou
k hromadnému vybírání vkladů a rozšíří se do ostatních částí bankovní soustavy.
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59      Je pravda, že s ohledem na znění čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19
a konkrétně na skutečnost, že toto ustanovení upřesňuje, že příslušný orgán musí
konstatovat nedisponibilitu vkladů tehdy, když jsou „podle je[ho] názoru“ splněny
příslušné nezbytné podmínky, disponuje tento orgán určitým prostorem pro uvážení.
Tento prostor pro uvážení se ovšem týká posuzování podmínek stanovených v tomto
ustanovení, a nikoli podmínek jako takových, ani okamžiku, ke kterému musí být toto
konstatování učiněno.

60      K možnosti odchýlit se od lhůty pro konstatování nedisponibility vkladů, aby
úvěrová instituce byla podrobena zvláštnímu dohledu, je nutno podotknout, že lhůta
stanovená v čl. 1 bodě 3 podbodě i) druhém pododstavci směrnice 94/19 je, jak stanoví
samo toto ustanovení, lhůtou závaznou, přičemž odchylka od této lhůty není stanovena
ani v tomto, ani v jiném ustanovení této směrnice.

61      Možnost příslušných orgánů odchýlit se od lhůty stanovené směrnicí 94/19 pro
konstatování nedisponibility vkladů proto, aby úvěrová instituce byla podrobena
zvláštnímu dohledu, by navíc bylo v rozporu s požadavkem rychlosti, jenž plyne z této
směrnice. Z dvojího cíle sledovaného citovanou směrnicí, připomenutého výše v bodě 56
tohoto rozsudku, i ze zkrácení této lhůty z dvaceti jednoho na pět dnů, zavedeného
směrnicí 2009/14, totiž vyplývá, že k takovému konstatování musí dojít ve velmi krátké
lhůtě.

62      Dále se ve vysvětlení k návrhu směrnice Rady o systémech pojištění vkladů ze dne
4. června 1992 [COM(92) 188 final, Úř. věst. 1992, C 163, s. 6], jenž vedl k přijetí směrnice
94/19, přímo uvádí, že základem pro vyplacení prostředků z pojištění vkladů musí být
objektivní konstatování, že vkladatel přišel o prostředky, které mu úvěrová instituce měla
vyplatit, a to za účelem „urychlení vyplacení pojištěné částky“ a proto, aby „toto
vyplacení nebylo vázáno na rizika plynoucí z reorganizačního a likvidačního řízení vůči
dotyčné instituci“.

63      Je pravda, že podle bodu 12 odůvodnění směrnice 2009/14 lze „[v]klady […]
považovat za nedisponibilní, jakmile se včasný zásah nebo reorganizační opatření [vůči
dotyčné úvěrové instituci] nezdaří“.

64      Citovaný bod 12 odůvodnění se ovšem vztahuje jen k možnosti považovat vklady za
nedisponibilní v případě neúspěchu včasného zásahu nebo reorganizačních opatření, ale
konstatování nedisponibility nepodmiňuje neúspěchem včasného zásahu.

65      Dále je třeba poznamenat, že ve druhé větě uvedeného bodu odůvodnění se
upřesňuje, že tato možnost „by […] neměla příslušným orgánům bránit v tom, aby v úsilí
o restrukturalizaci pokračovaly i před uplynutím lhůty k výplatě“, z čehož vyplývá, že
taková opatření nemají dopad na konstatování nedisponibility vkladů ani na vyplácení
jejich náhrad.

66      V souvislosti se lhůtou pro vyplacení náhrad vkladů, stanovenou v čl. 10 odst. 1
směrnice 94/19, ze samotného znění tohoto ustanovení vyplývá, že tuto lhůtu lze
prodloužit jen za „zcela výjimečných okolností“ a toto prodloužení „nesmí přesáhnout
deset pracovních dnů“.
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67      U úvěrové instituce v selhání není přitom její podrobení zvláštnímu dohledu, aby se
zabránilo jejímu úpadku, zcela výjimečnou okolností, nýbrž právě naopak okolností
inherentní situaci takové instituce a opatřením, která mohou být přijata k její nápravě.

68      V každém případě skutečnost, že prodloužení lhůty pro vyplacení náhrad vkladů je
omezeno na deset pracovních dnů, dokládá, že toto prodloužení se netýká opatření
případně přijatých k zabránění platební neschopnosti této instituce, neboť taková opatření
vyžadují ke své plné účinnosti více než deset dnů.

69      S ohledem na výše uvedené je třeba na třetí a šestou otázku odpovědět, že čl. 1
bod 3 a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 musí být vykládány v tom smyslu, že brání jednak
vnitrostátní právní úpravě, podle které je konstatování nedisponibility vkladů podmíněno
platební neschopností úvěrové instituce a odnětím bankovní licence této instituci,
a jednak odchýlení se od lhůt stanovených těmito ustanoveními pro konstatování
nedisponibility vkladů a pro vyplacení náhrad těchto vkladů z důvodu, že danou úvěrovou
instituci je nutné podrobit zvláštnímu dohledu.

 Ke čtvrté otázce

70      Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 1 bod 3 podbod
i) směrnice 94/19 vykládán v tom smyslu, že nedisponibilitu vkladů držených úvěrovou
institucí musí příslušné orgány konstatovat výslovným aktem, nebo zda ji lze vyvodit
z jiných aktů přijatých těmito orgány, jako je rozhodnutí BNB podrobit banku KTB
zvláštnímu dohledu, anebo předpokládat z takových okolností, jaké nastaly ve věci
v původním řízení.

71      V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v čl. 1 bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19 se
pouze uvádějí okolnosti, za jakých příslušné orgány musí konstatovat nedisponibilitu
vkladů u úvěrové instituce, a forma, v jaké by toto konstatování mělo být učiněno,
uvedena není.

72      Je nicméně třeba poukázat na to, že v rámci systému zavedeného směrnicí 94/19
je konstatování nedisponibility vkladů u úvěrové instituce určující pro vyplácení náhrad
těchto vkladů ze systému pojištění a že podle čl. 10 odst. 1 této směrnice je tohoto
konstatování počátkem lhůty, ve které musí být tyto náhrady vyplaceny.

73      S ohledem na tyto okolnosti musí proto nevyhnutelně být nedisponibilita vkladů
u úvěrové instituce ve smyslu čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19 konstatována
výslovným rozhodnutím příslušných orgánů, jehož předmětem bude prohlášení, že vklady
nejsou disponibilní, neboť jakýkoli jiný výklad by vedl k nejistotě, kterou má tato směrnice
odstranit.

74      Z dvacátého prvního bodu odůvodnění směrnice 94/19 totiž plyne, že
informovanost je nezbytnou součástí ochrany vkladatelů. Mimo to, jak bylo připomenuto
výše v bodě 56 tohoto rozsudku, má tato směrnice dosáhnout dvou úzce spjatých cílů,
a sice stability bankovní soustavy a ochrany vkladatelů. Tyto cíle přitom předpokládají
možnost vkladatelů s jistotou určit, že jejich vklady jsou nedisponibilní, a odkdy se na ně
bude vztahovat postup vyplácení náhrad, aby se zabránilo panice, jež by mohla ohrozit
stabilitu bankovní soustavy.
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75      Dále vzhledem k tomu, že konstatování nedisponibility je určující pro vyplácení
náhrad vkladů i jako počátek lhůty, ve které musí být náhrady vyplaceny, musí být
vkladatelům i fondům pojištění vkladů k dispozici výslovné, jasné a přesné rozhodnutí,
z něhož budou moci rychle a s jistotou zjistit, že na základě posuzování podle čl. 1 bodu 3
podbodu i) směrnice 94/19 bylo prohlášeno, že vklady nejsou disponibilní. Takovým
rozhodnutím se zajistí, že fond pojištění vkladů bude moci zahájit postup vyplácení
náhrad a konstatovat, že začala běžet lhůta podle čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19, a také že
vkladatelé budou moci uplatnit práva, která jim tato směrnice přiznává.

76      Z toho plyne, že pro účely konstatování nedisponibility vkladů musí být přijato
explicitní rozhodnutí, jež musí být neprodleně po přijetí oznámeno fondu pojištění vkladů.

77      Nedisponibilitu vkladů navíc nelze vyvodit z jiných aktů přijatých příslušným
vnitrostátním orgánem, jako je například podrobení banky zvláštnímu dohledu, ani ji nelze
předpokládat na základě takových okolností, jaké nastaly ve věci v původním řízení, jež
nenavazují na takové posuzování nedisponibility vkladů, jako je posuzování upravené
v čl. 1 bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19.

78      Na čtvrtou otázku je proto třeba odpovědět, že čl. 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19
musí být vykládán v tom smyslu, že nedisponibilitu vkladů ve smyslu tohoto ustanovení
musí příslušný vnitrostátní orgán konstatovat výslovným aktem a nelze ji vyvodit z jiných
aktů příslušných vnitrostátních orgánů, jako je rozhodnutí BNB podrobit banku KTB
zvláštnímu dohledu, ani předpokládat z takových okolností, jaké nastaly ve věci
v původním řízení.

 K páté otázce

79      Podstatou páté otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 1 bod 3 směrnice
94/19 vykládán v tom smyslu, že konstatování nedisponibility bankovního vkladu ve
smyslu tohoto ustanovení je podmíněno tím, aby majitel tohoto vkladu již dříve
bezúspěšně požádal dotyčnou úvěrovou instituci o výběr prostředků.

80      V této souvislosti z čl. 1 bodu 1 ve spojení s bodem 3 podbodem i) směrnice 94/19
plyne, že vyplácení vkladů sice podléhá příslušným zákonným a smluvním podmínkám,
avšak posuzování jejich nedisponibility určují naopak výlučně podmínky stanovené v čl. 1
bodě 3 podbodě i) této směrnice.

81      Toto ustanovení přitom nestanoví, že by konstatování nedisponibility vkladů mělo
být podmíněno předchozí bezúspěšné žádosti o výběr prostředků.

82      Toto konstatování totiž souvisí, jak správně podotýká Evropská komise, s objektivní
finanční situací úvěrové instituce a týká se obecně celého souboru vkladů držených touto
institucí, a nikoli jednotlivých vkladů jí držených. K prohlášení nedisponibility všech vkladů
držených uvedenou úvěrovou institucí proto postačí konstatovat, že tato instituce
nevyplatila některé vklady a že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 1 bodě 3 podbodě
i) směrnice 94/19.

83      Dvojího cíle sledovaného směrnicí 94/19, popsaného výše v bodě 56 tohoto
rozsudku, by navíc nebylo možné dosáhnout, kdyby se pro kvalifikování vkladu jako
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„nedisponibilního“ vyžadovalo, aby majitel vkladu předtím bezúspěšně požádal dotyčnou
úvěrovou instituci o výběr prostředků.

84      Takový požadavek by totiž mohl podlomit důvěru vkladatelů v systém pojištění
vkladů a vést k hromadnému vybírání vkladů.

85      Dále by takový požadavek zkomplikoval postup konstatování nedisponibility vkladů
a ohrozil cíl rychlosti sledovaný směrnicí 94/19.

86      Ostatně za takových okolností, jako nastaly ve věci v původním řízení, je taková
podmínka v případě, kdy jsou pozastaveny veškeré obchody a platby dané úvěrové
instituce, neodůvodněná tím spíše, že není nezbytná a v praxi by byla splnitelná jen stěží,
jestli vůbec, neboť majitel vkladu nemusí být s to předložit důkaz o tom, že již požádal
o vyplacení a jeho žádost zůstala oslyšena.

87      Na pátou otázku předkládajícího soudu je proto třeba odpovědět, že čl. 1 bod 3
podbod i) směrnice 94/19 musí být vykládán v tom smyslu, že konstatování
nedisponibility bankovního vkladu ve smyslu tohoto ustanovení nemůže být podmíněno
tím, aby majitel tohoto vkladu již dříve bezúspěšně požádal dotyčnou úvěrovou instituci
o výběr prostředků.

 K sedmé a osmé otázce

88      Podstatou sedmé a osmé otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat
společně, je, zda musí být čl. 1 bod 3 podbod i) a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 vykládány
v tom smyslu, že mají přímý účinek a vkladatelům přiznávají právo podat, z titulu
odpovědnosti státu za porušení unijního práva, proti takovému orgánu veřejné moci
povinnému konstatovat nedisponibilitu vkladů u úvěrové instituce, jako je BNB, žalobu na
náhradu újmy údajně způsobené opožděným vyplacením náhrady vkladů. Pro případ
kladné odpovědi žádá předkládající soud o další informace k pojmu „ ‚dostatečně závažné‘
porušení“ ve smyslu unijního práva a táže se na relevantnost některých skutkových
okolností projednávané věci pro účely tohoto posuzování.

89      Úvodem je třeba připomenout, jak uvedla generální advokátka v bodech 78 až 82
svého stanoviska a na rozdíl od toho, co tvrdí BNB, že okolnosti sporu ve věci v původním
řízení se liší od okolností ve věci, ve které byl vyhlášen rozsudek ze dne 12. října 2004,
Paul a další (C-222/02, EU:C:2004:606), takže odpověď na otázky položené
předkládajícím soudem není v uvedeném rozsudku podána.

90      Z rozsudku ze dne 12. října 2004, Paul a další (C-222/02, EU:C:2004:606),
vyplývá, že pokud vnitrostátní právo zavedlo systém pojištění vkladů, nebrání směrnice
94/19 takovému ustanovení vnitrostátního práva, které vylučuje, aby jednotlivci mohli
žádat náhradu škod způsobených nedostatečným nebo nesprávným dohledem ze strany
vnitrostátního orgánu dohledu nad úvěrovými institucemi nebo se dovolávat odpovědnosti
státu na základě unijního práva proto, že tyto úkoly dohledu jsou plněny pouze
v obecném zájmu.

91      V projednávané věci se přitom předkládající soud táže, zda odpovědnost členského
státu může vzniknout z nesprávného provedení směrnice 94/19 a z nesprávné realizace
mechanismu pojištění vkladů stanoveného touto směrnicí.
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92      K tomu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury platí, že systému smluv,
na kterých je Unie založena, je vlastní zásada odpovědnosti státu za újmu způsobenou
jednotlivcům v důsledku porušení unijního práva, které mu lze přičíst (rozsudek ze dne
26. ledna 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39,
bod 29 a citovaná judikatura).

93      Přísluší proto každému členskému státu zajistit, aby jednotlivci obdrželi náhradu
újmy jim způsobené nedodržením unijního práva, a to bez ohledu na to, který orgán
veřejné moci se tohoto porušení dopustil, a bez ohledu na to, který orgán veřejné moci
má podle práva dotyčného členského státu povinnost tuto újmu v zásadě nahradit
(rozsudek ze dne 25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, bod 46 a citovaná
judikatura).

94      Soudní dvůr dále stran podmínek vzniku odpovědnosti státu za újmy způsobené
jednotlivcům v důsledku porušení unijního práva, které mu lze přičíst, opakovaně rozhodl,
že poškození jednotlivci mají nárok na náhradu újmy, jsou-li splněny tři podmínky, a sice
zaprvé porušené pravidlo unijního práva jim přiznává práva, zadruhé porušení tohoto
pravidla je dostatečně závažné a zatřetí existuje přímá příčinná souvislost mezi tímto
porušením a újmou, kterou tito jednotlivci utrpěli (viz zejména rozsudky ze dne
28. července 2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, bod 22 a citovaná judikatura).

95      Z ustálené judikatury dále vyplývá, že tyto podmínky umožňující určit odpovědnost
členských států za újmu způsobenou jednotlivcům porušením unijního práva musí být
vnitrostátními soudy v zásadě uplatňovány v souladu s pokyny poskytnutými Soudním
dvorem pro jejich uplatňování (rozsudky ze dne 25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09,
EU:C:2010:717, bod 48, a ze dne 19. června 2014, Specht a další, C-501/12 až C-506/12,
C-540/12 a C-541/12, EU:C:2014:2005, bod 100).

96      K otázce, zda čl. 1 bod 3 podbod i) a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 mají přímý účinek
a přiznávají právo podat žalobu na náhradu újmy způsobené opožděným vyplacením
náhrady vkladů, je třeba předeslat, že vzhledem k tomu, že žalobce před předkládajícím
soudem namítá škodu způsobenou porušením čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19 ze
strany BNB, není důvodné, aby se Soudní dvůr vyjadřoval k čl. 10 odst. 1 této směrnice.

97      K přímému účinku čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19 je třeba poznamenat, že
i když judikatura takovou podmínku pro účely vzniku odpovědnosti členského státu za
porušení unijního práva nevyžaduje (obdobně viz rozsudek ze dne 5. března 1996,
Brasserie du pêcheur a Factortame (C-46/93 a C-48/93, EU:C:1996:79, body 21 a 22),
předkládající soud upřesňuje, že pokud má citované ustanovení přímý účinek, porušila
BNB unijní právo tím, že je neuplatnila namísto vnitrostátních ustanovení provádějících
směrnici 94/19.

98      V tomto ohledu je třeba připomenout, že ve všech případech, kdy se ustanovení
směrnice z hlediska obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně přesná, jsou jednotlivci
oprávněni dovolávat se jich před vnitrostátními soudy vůči členskému státu, jestliže
směrnici neprovedl ve stanovené lhůtě do vnitrostátního práva nebo ji provedl nesprávně
(rozsudek ze dne 25. června 2015, Indėlių ir investicijų draudimas a Nemaniūnas,
C-671/13, EU:C:2015:418, bod 57).
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99      Je pravda, že čl. 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19 ponechává členským státům
prostor pro uvážení při určování orgánu příslušného ke konstatování nedisponibility vkladů
a tomuto orgánu prostor pro uvážení při posuzování finanční situace dotyčné úvěrové
instituce.

100    Totéž ustanovení ovšem tím, že stanoví povinnost příslušného orgánu konstatovat
nedisponibilitu vkladů co nejdříve a nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co se poprvé
dozví, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, zavádí
bezpodmínečnou a dostatečně přesnou povinnost, jejíž dodržení měla v rámci svých
pravomocí zajistit BNB coby orgán určený ke konstatování nedisponibility vkladů.

101    Takovým výkladem není dotčena skutečnost, že orgán veřejné moci, jenž se
dopustil porušení unijního práva, musí být určen vnitrostátními soudy podle práva
dotyčného členského státu.

102    K otázce, zda čl. 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19 představuje pravidlo unijního
práva přiznávající práva jednotlivcům, je třeba poukázat na to, že účelem směrnice 94/19
je mimo jiné chránit vkladatele.

103    Konstatování nedisponibility vkladů má navíc přímý dopad na právní situaci
vkladatele, neboť tímto konstatováním se aktivuje mechanismus pojištění vkladů,
potažmo vyplacení náhrady vkladatelům.

104    Za těchto podmínek je zjevné, že čl. 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19 představuje
pravidlo unijního práva přiznávající práva jednotlivcům.

105    K podmínce týkající se dostatečně závažného porušení unijního práva je třeba
připomenout, že podle judikatury Soudního dvora takové porušení předpokládá, že
členský stát zjevně a závažným způsobem překročil meze své posuzovací pravomoci. Mezi
skutečnosti, které je třeba v tomto ohledu zohlednit, patří zejména stupeň jasnosti
a přesnosti porušeného pravidla, rozsah prostoru pro uvážení, který toto pravidlo
ponechává vnitrostátním orgánům, omluvitelnost nebo neomluvitelnost případného
nesprávného právního posouzení, úmyslná nebo neúmyslná povaha spáchaného
protiprávního jednání nebo způsobené újmy, nebo také okolnost, že postoj zaujatý
orgánem Evropské unie mohl přispět k opominutí, přijetí nebo zachování vnitrostátních
opatření nebo zvyklostí odporujících unijnímu právu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
5. března 1996, Brasserie du pêcheur a Factortame, C-46/93 a C-48/93, EU:C:1996:79,
bod 56).

106    V projednávané věci je třeba zdůraznit, že BNB sice na základě čl. 1 bodu 3 podbodu
i) směrnice 94/19 disponuje v otázce konstatování nedisponibility vkladů u úvěrové
instituce určitým prostorem pro uvážení, avšak tento prostor pro uvážení má své meze.

107    Článek 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19 totiž jasně stanoví podmínky, kterým
konstatování nedisponibility vkladů podléhá, i lhůtu, ve které musí být nedisponibilita
vkladů konstatována.

108    Jsou-li tedy podmínky stanovené v čl. 1 bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19 splněny,
musí příslušný vnitrostátní orgán konstatovat nedisponibilitu vkladů v závazné lhůtě pěti
dnů.
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109    Z analýzy okolností věci v původním řízení plyne, že v návaznosti na informace
poskytnuté bankou KTB k jejím finančním nesnázím a problémům s likviditou podrobila
BNB tuto banku zvláštnímu dohledu z důvodu hrozící platební neschopnosti a rozhodla
o pozastavení všech plateb a obchodů banky KTB. Opatření dohledu nad ní tedy dokládají
obavy, které BNB měla s ohledem na finanční situaci banky KTB v souvislosti s její
schopností vyplatit vklady bez zbytečného odkladu. Opatření spočívající v pozastavení
plateb a obchodů banky KTB, o nichž rozhodla BNB, navíc bránily bance KTB ve vyplácení
vkladů.

110    Vedle těchto skutečnosti bude předkládající soud muset při posuzování
nezákonnosti postupu BNB zohlednit i úmyslnou nebo neúmyslnou povahu způsobené
škody.

111    Konečně ostatní okolnosti zmíněné předkládajícím soudem nejsou pro účely určení,
zda se BNB za okolností věci v původním řízení tím, že nedisponibilitu vkladů
nekonstatovala ve lhůtě pěti dnů, stanovené v čl. 1 bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19,
dopustila dostatečně závažného porušení ve smyslu unijního práva, relevantní.

112    Zaprvé okolnost, že Fond nedisponoval dostatečnými prostředky k pokrytí všech
pojištěných vkladů, je irelevantní proto, že nespadá mezi okolnosti, které musí příslušný
vnitrostátní orgán zohlednit pro účely určení, zda je třeba konstatovat nedisponibilitu
vkladů.

113    Zadruhé není relevantní ani okolnost, že v období, v němž byly platby pozastaveny,
byla úvěrová instituce podrobena zvláštnímu dohledu za účelem ochrany před platební
neschopností, ani skutečnost, že náhrada vkladu žalobce v původním řízení byla
vyplacena poté, co BNB konstatovala neúspěšnost reorganizačních opatření. Směrnice
94/19 totiž, jak Soudní dvůr již upřesnil v odpovědi na třetí předběžnou otázku,
nepodmiňuje konstatování nedisponibility vkladů platební neschopností úvěrové instituce.
Kromě toho je cílem směrnice 94/19 chránit vkladatele tím, že stanoví povinnost pojistit
jejich vklady a vyplatit náhradu těchto vkladů ve velmi krátkých lhůtách.

114    Zatřetí okolnost, že náhrada vkladu žalobce v původním řízení byla vyplacena
a navýšena o částku úroků, a to včetně úroků za období od 20. června 2014 do
6. listopadu 2014, se dotýká škody, jíž se dovolává N. Kantarev, a nikoli dostatečně
závažného porušení čl. 1 bodu 3 podbodu i) směrnice 94/19.

115    S ohledem na výše uvedené a s výhradou posouzení, které provede předkládající
soud, může nekonstatování nedisponibility vkladů ve lhůtě pěti dnů, stanovené v čl. 1
bodě 3 podbodě i) směrnice 94/19, navzdory skutečnosti, že podmínky jasně stanovené
v tomto ustanovení byly splněny, představovat za okolností věci v původním řízení
dostatečně závažné porušení ve smyslu unijního práva, přičemž ostatní okolnosti zmíněné
předkládajícím soudem jsou v tomto ohledu irelevantní.

116    Co se týče třetí podmínky vzniku odpovědnosti státu v důsledku porušení unijního
práva, musí předkládající soud posoudit, zda existuje přímá příčinná souvislost, jak patrně
vyplývá ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, mezi porušením čl. 1 bodu 3 podbodu i)
směrnice 94/19 a škodou vzniklou N. Kantarevovi.
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117    S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na sedmou a osmou otázku
odpovědět, že čl. 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19 má přímý účinek a představuje právní
pravidlo přiznávající jednotlivcům práva umožňující vkladatelům podat žalobu na náhradu
újmy způsobené opožděným vyplacením náhrady vkladů. Předkládající soud musí ověřit,
zda nekonstatování nedisponibility vkladů ve lhůtě pěti pracovních dnů, stanovené
v tomto ustanovení, navzdory skutečnosti, že podmínky jasně stanovené v tomto
ustanovení byly splněny, představuje za okolností věci v původním řízení dostatečně
závažné porušení ve smyslu unijního práva, a zda existuje přímá příčinná souvislost mezi
tímto porušením a újmou vzniklou takovému vkladateli, jako byl N. Kantarev.

 K první a druhé otázce

118    Podstatou první a druhé otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat
společně, je, zda musí být čl. 4 odst. 3 SEU, jakož i zásady rovnocennosti a efektivity,
vykládány v tom smyslu, že v případě, kdy v Bulharsku neexistuje zvláštní řízení pro
uznání odpovědnosti tohoto členského státu za újmu vzniklou porušením unijního práva
ze strany vnitrostátního orgánu, brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava
dotčená ve věci v původním řízení, která stanoví dva různé procesní prostředky, jež
spadají do působnosti různých větví soudnictví a pro něž jsou stanoveny různé podmínky,
a která právo jednotlivců na náhradu újmy podmiňuje úmyslnou povahou újmy způsobené
dotčeným vnitrostátním orgánem, povinností jednotlivce předložit důkaz o zavinění,
uhrazením paušálního poplatku nebo poplatku ve výši úměrné hodnotě sporu či
předchozím zrušením správního aktu, v jehož důsledku újma vznikla.

119    V této souvislosti poukazuje předkládající soud na rozdíly v judikatuře k právnímu
režimu žalob proti BNB vycházejících z porušení unijního práva s tím, že některé soudy
mají za to, že se na takové žaloby vztahuje zákon o odpovědnosti státu, zatímco jiné
soudy dospěly k názoru, že se na ně vztahuje obecný režim odpovědnosti podle zákona
o závazkových a smluvních vztazích. Zákon o Bulharské národní bance navíc omezuje její
odpovědnost při výkonu dohledových funkcí na újmy způsobené úmyslným jednáním.

120    Nejprve je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora jsou k tomu, aby
jednotlivcům vzniklo právo na náhradu újmy, dostačující tři podmínky zmíněné výše
v bodě 94 tohoto rozsudku (rozsudek ze dne 25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09,
EU:C:2010:717, bod 65 a citovaná judikatura).

121    Z toho vyplývá, že unijní právo nijak nevylučuje, aby odpovědnost státu za porušení
tohoto práva mohla být na základě vnitrostátního práva založena za méně omezujících
podmínek, avšak brání tomu, aby vnitrostátní právo v této souvislosti ukládalo další
podmínky (rozsudek ze dne 25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, bod 66
a citovaná judikatura).

122    Je také třeba připomenout, že při neexistenci unijní právní úpravy v dané oblasti je
na vnitrostátním právním řádu každého členského státu, aby určil příslušné soudy
a upravil procesní podmínky soudních řízení určených k zajištění ochrany práv, která
jednotlivcům vyplývají z unijního práva (rozsudek ze dne 30. září 2003, Köbler, C-224/01,
EU:C:2003:513, bod 46 a citovaná judikatura).

212



123    Soudní dvůr ovšem také upřesnil, že s výhradou práva na náhradu újmy, které má
základ přímo v unijním právu, pokud jsou podmínky nezbytné pro tyto účely splněny,
musí stát poskytnout náhradu za důsledky způsobené újmy v souladu s vnitrostátními
právními předpisy upravujícími odpovědnost, přičemž podmínky náhrady újmy stanovené
vnitrostátními právními předpisy nesmějí být méně příznivé než podmínky platné pro
podobné nároky vzniklé na základě vnitrostátního práva (zásada rovnocennosti) a nesmějí
být upraveny tak, aby v praxi znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly získání náhrady
újmy (zásada efektivity) (rozsudek ze dne 26. ledna 2010, Transportes Urbanos y
Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39, bod 31 a citovaná judikatura).

124    Zásada rovnocennosti vyžaduje, aby se všechna pravidla použitelná na žaloby
používala bez rozdílu na opravné prostředky odvíjející se od porušení unijního práva
a obdobné žaloby odvíjející se od porušení vnitrostátního práva (rozsudek ze dne
15. března 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, bod 50 a citovaná judikatura).

125    Podle zásady efektivity nesmějí být vnitrostátní procesní pravidla takové povahy, že
by v praxi znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala výkon práv přiznaných unijním
právním řádem (rozsudek ze dne 15. března 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, bod
52 a citovaná judikatura).

126    V projednávané věci je k materiálním náležitostem, které musí taková žaloba, jako
je žaloba žalobce v původním řízení, splňovat, nutno poznamenat, že zákon o Bulharské
národní bance tím, že právo na náhradu újmy podmiňuje úmyslnou povahou újmy
způsobené řečeným orgánem, zavádí pro vznik tohoto práva podmínku, která se nachází
mimo rámec dostatečně závažného porušení unijního práva.

127    K podmínce stanovené v zákoně o závazkových a smluvních vztazích, podle které
má žalobce v původním řízení povinnost předložit důkaz o zavinění, je třeba připomenout,
že Soudní dvůr již rozhodl, že některé objektivní a subjektivní okolnosti, které lze v rámci
vnitrostátního právního systému podřadit pod pojem „zavinění“, mohou sice být
s ohledem na judikaturu připomenutou výše v bodě 105 tohoto rozsudku relevantní pro
posouzení, zda je porušení unijního práva dostatečně závažné, avšak povinnost nahradit
újmu způsobenou jednotlivcům nemůže podléhat podmínce vycházející z pojmu
„zavinění“, jež přesahuje dostatečně závažné porušení unijního práva (rozsudek ze dne
25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, bod 67 a citovaná judikatura).

128    Unijní právo tudíž brání tomu, aby v takovém řízení, jako je původní řízení
v projednávané věci, bylo právo na náhradu újmy podmíněno úmyslnou povahou újmy
způsobené dotčeným vnitrostátním orgánem. Odpovědnost BNB v takovém sporu, jako je
spor ve věci v původním řízení, nelze proto posuzovat vzhledem k podmínkám uvedeným
v zákoně o Bulharské národní bance. Dále bude muset předkládající soud určit, zda se
pojem „zavinění“ ve smyslu zákona o závazkových a smluvních vztazích nachází mimo
rámec dostatečně závažného porušení unijního práva.

129    K vnitrostátním procesním pravidlům je třeba připomenout, že otázka, zda je třeba
příslušnost vnitrostátního soudu a řízení vhodné pro rozhodnutí ve sporu určovat
v závislosti na postavení orgánu veřejné moci, kterému lze přičíst porušení práva, a na
charakteristikách údajného jednání nebo nečinnost, spadá do procesní autonomie
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členských států (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 30. září 2003, Köbler, C-224/01,
EU:C:2003:513, bod 47).

130    Jak totiž zdůraznila generální advokátka v bodě 102 svého stanoviska, přichází-li
v úvahu více řízení, nemůže unijní právo určit jedno, které má být použito. Při volbě
vhodného řízení, potažmo režimu odpovědnosti, je nicméně nutné jak respektovat
podmínky vzniku odpovědnosti státu za újmy způsobené jednotlivcům v důsledku
porušení unijního práva, vyplývající z judikatury Soudního dvora, tak dodržet zásady
efektivity a rovnocennosti.

131    Co se zásady rovnocennosti týče, Soudní dvůr nemá k dispozici žádné informace, na
jejichž základě by mohl pochybovat o souladu pravidel stanovených zákonem
o odpovědnosti státu nebo zákonem o závazkových a smluvních vztazích s touto zásadou.

132    V souvislosti se zásadou efektivity má předkládající soud pochybnosti zaprvé o tom,
zda je s ní v souladu poplatek, který musí být uhrazen podle zákona o odpovědnosti státu
a podle zákona o závazkových a smluvních vztazích.

133    V tomto ohledu je třeba připomenout, že každý případ, v němž vyvstává otázka,
zda vnitrostátní procesní ustanovení znemožňuje nebo nadměrně ztěžuje výkon práv
přiznaných jednotlivcům unijním právním řádem, musí být analyzován s přihlédnutím
k místu daného ustanovení v řízení jako celku, k průběhu tohoto řízení a k jeho
zvláštnostem, u různých vnitrostátních soudních orgánů (v tomto smyslu viz rozsudek ze
dne 6. října 2015, Târşia, C-69/14, EU:C:2015:662, bod 36).

134    Pro tyto účely je třeba určit, zda vnitrostátní právní úprava podmiňuje podání
žaloby na náhradu újmy uhrazením poplatku a zda existují možnosti jeho prominutí.

135    Je rovněž třeba přihlédnout k významu poplatku a k překonatelnosti či
nepřekonatelnosti překážky v přístupu ke spravedlnosti, kterou může případně zakládat
(obdobně viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811 bod 61).

136    Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že v takovém sporu, jako je spor
ve věci v původním řízení, může taková fyzická osoba, jako je N. Kantarev, podat žalobu
založenou na zákonu o odpovědnosti státu jen tehdy, uhradí-li paušální poplatek ve výši
10 BGN (přibližně 5 eur), a žalobu založenou na zákonu o závazkových a smluvních
vztazích tehdy, uhradí-li poplatek ve výši určené procentuálním podílem, stanoveným na
4 % z hodnoty sporu.

137    Informace, které má Soudní dvůr k dispozici, nasvědčují tomu, že poplatek ve výši
10 BGN (přibližně 5 eur) nepředstavuje nepřekonatelnou překážku v přístupu ke
spravedlnosti, což musí ověřit předkládající soud.

138    Naproti tomu nelze vyloučit, že poplatek ve výši určené procentuálním podílem,
stanoveným na 4 % z hodnoty sporu, představuje významnou překážku pro uplatnění
práva na náhradu újmy, zejména pokud neexistuje možnost jeho odpuštění, což musí
ověřit předkládající soud.

139    Zadruhé se předkládající soud táže, zda je skutečnost, že zákon o odpovědnosti
státu omezuje právo na náhradu újmy na případy, kdy újma vznikla v důsledku zrušeného

214



nezákonného aktu nebo nezákonného jednání či nečinnosti správního orgánu, v souladu
se zásadou efektivity.

140    V této souvislosti je třeba připomenout, že pokud jde o využití dostupných právních
prostředků za účelem uplatnění odpovědnosti členského státu za porušení unijního práva,
Soudní dvůr již rozhodl, že vnitrostátní soud může ověřit, zda poškozený projevil
přiměřenou snahu k odvrácení újmy nebo omezení jejího rozsahu, a zvláště zda včas
využil všech dostupných právních prostředků (rozsudek ze dne 25. listopadu 2010, Fuß,
C-429/09, EU:C:2010:717, bod 75 a citovaná judikatura).

141    Podle obecné zásady, která je společná právním řádům členských států, musí totiž
poškozený projevit přiměřenou snahu omezit rozsah újmy, jinak mu hrozí, že újmu ponese
sám (rozsudek ze dne 25. listopadu 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, bod 76
a citovaná judikatura).

142    Z judikatury Soudního dvora nicméně vyplývá, že by bylo v rozporu se zásadou
efektivity, kdyby poškozeným byla uložena povinnost systematicky využívat veškeré
právní prostředky, které mají k dispozici, třebaže by tím byly vyvolány nadměrné obtíže
nebo by to od nich nemohlo být spravedlivě požadováno (rozsudek ze dne 25. listopadu
2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, bod 77 a citovaná judikatura).

143    V této souvislosti povinnost domoci se nejprve zrušení správního aktu, v jehož
důsledku újma vznikla, není sama o sobě v rozporu se zásadou efektivity. Taková
povinnost může ovšem nadměrně ztížit získání náhrady újmy způsobené dotčeným
porušením unijního práva, je-li takové zrušení prakticky vyloučeno (v tomto smyslu viz
rozsudek ze dne 9. září 2015, Ferreira da Silva e Brito a další, C-160/14, EU:C:2015:565,
bod 51) nebo velmi omezeno.

144    V projednávané věci je třeba poukázat na to, že požadavek související
s nezákonností aktu správního orgánu či protiprávnosti jeho jednání nebo nečinnosti
nepředstavuje procesní náležitost, nýbrž podmínku vzniku odpovědnosti státu, řadící se
k pojmu „dostatečně závažné porušení“ ve smyslu unijního práva.

145    Procesní náležitostí je naproti tomu podmínění vzniku odpovědnosti státu, potažmo
práva na náhradu újmy, předchozím zrušením správního aktu, v jehož důsledku měla
újma vzniknout, v příslušném správním řízení.

146    Za účelem určení, zda v takové situaci, jaká nastala ve věci v původním řízení, je
tento požadavek v rozporu se zásadou efektivity, musí předkládající soud ověřit, zda
vzhledem ke všem okolnostem věci v původním řízení, k bulharské právní úpravě
a zejména k procesním podmínkám žalob na neplatnost správních aktů a podmínkám,
kterým takové zrušení podléhá, je zrušení dotčeného správního aktu, v jehož důsledku
újma vznikla, prakticky vyloučeno nebo velmi omezeno.

147    Článek 4 odst. 3 SEU, jakož i zásady rovnocennosti a efektivity, musí být vykládány
v tom smyslu, že v případě, kdy v Bulharsku neexistuje zvláštní řízení pro uznání
odpovědnosti tohoto členského státu za újmu vzniklou porušením unijního práva ze strany
vnitrostátního orgánu:
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–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví dva různé procesní prostředky, jež
spadají do působnosti různých větví soudnictví a pro něž jsou stanoveny různé podmínky,
pokud předkládající soud určí, zda podle vnitrostátního práva musí být odpovědnost
takového vnitrostátního orgánu, jako je BNB, uznána na základě zákona o odpovědnosti
státu, nebo na základě zákona o závazkových a smluvních vztazích, a pokud oba tyto
procesní prostředky jsou v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity;

–        brání vnitrostátní právní úpravě, která pro právo jednotlivců na náhradu újmy
stanoví dodatečnou podmínku vycházející z úmyslné povahy újmy způsobené dotčeným
vnitrostátním orgánem;

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která právo jednotlivců na náhradu újmy
podmiňuje povinností jednotlivce předložit důkaz o zavinění, pokud se pojem „zavinění“
nenachází mimo rámec pojmu „dostatečně závažné porušení“, což musí ověřit
předkládající soud;

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví povinnost uhradit paušální
poplatek nebo poplatek ve výši úměrné hodnotě sporu, pokud úhrada paušálního
poplatku nebo poplatku ve výši úměrné hodnotě sporu není s ohledem na výši a význam
poplatku, na překonatelnost či nepřekonatelnost překážky v přístupu ke spravedlnosti,
kterou případně zakládá, na jeho závaznost a na možnosti jeho prominutí, v rozporu se
zásadou efektivity, což musí ověřit předkládající soud, a

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která právo jednotlivců na náhradu újmy
podmiňuje předchozím zrušením správního aktu, v jehož důsledku újma vznikla, pokud lze
splnění této podmínky na poškozeném rozumně požadovat, což musí posoudit
předkládající soud.

 K nákladům řízení

148    Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

1)      Článek 1 bod 3 a čl. 10 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES
ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, musí být vykládány v tom
smyslu, že brání jednak vnitrostátní právní úpravě, podle které je konstatování
nedisponibility vkladů podmíněno platební neschopností úvěrové instituce a odnětím
bankovní licence této instituci, a jednak odchýlení se od lhůt stanovených těmito
ustanoveními pro konstatování nedisponibility vkladů a pro vyplacení náhrad těchto
vkladů z důvodu, že danou úvěrovou instituci je nutné podrobit zvláštnímu dohledu.

2)      Článek 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19, ve znění směrnice 2009/14, musí být
vykládán v tom smyslu, že nedisponibilitu vkladů ve smyslu tohoto ustanovení musí
příslušný vnitrostátní orgán konstatovat výslovným aktem a nelze ji vyvodit z jiných
aktů příslušných vnitrostátních orgánů, jako je rozhodnutí Balgarské Narodné Banky
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(Bulharská národní banka) podrobit Korporativnu Targovsku Banku zvláštnímu
dohledu, ani předpokládat z takových okolností, jaké nastaly ve věci v původním
řízení.

3)      Článek 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19, ve znění směrnice 2009/14, musí být
vykládán v tom smyslu, že konstatování nedisponibility bankovního vkladu ve
smyslu tohoto ustanovení nemůže být podmíněno tím, aby majitel tohoto vkladu již
dříve bezúspěšně požádal dotyčnou úvěrovou instituci o výběr prostředků.

4)      Článek 1 bod 3 podbod i) směrnice 94/19, ve znění směrnice 2009/14, má přímý
účinek a představuje právní pravidlo přiznávající jednotlivcům práva umožňující
vkladatelům podat žalobu na náhradu újmy způsobené opožděným vyplacením
náhrady vkladů. Předkládající soud musí ověřit, zda nekonstatování nedisponibility
vkladů ve lhůtě pěti pracovních dnů, stanovené v tomto ustanovení, navzdory
skutečnosti, že podmínky jasně stanovené v tomto ustanovení byly splněny,
představuje za okolností věci v původním řízení dostatečně závažné porušení ve
smyslu unijního práva, a zda existuje přímá příčinná souvislost mezi tímto
porušením a újmou vzniklou takovému vkladateli, jako byl Nikolaj Kantarev.

5)      Článek 4 odst. 3 SEU, jakož i zásady rovnocennosti a efektivity, musí být
vykládány v tom smyslu, že v případě, kdy v Bulharsku neexistuje zvláštní řízení pro
uznání odpovědnosti tohoto členského státu za újmu vzniklou porušením unijního
práva ze strany vnitrostátního orgánu:

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví dva různé procesní
prostředky, jež spadají do působnosti různých větví soudnictví a pro něž jsou
stanoveny různé podmínky, pokud předkládající soud určí, zda podle vnitrostátního
práva musí být odpovědnost takového vnitrostátního orgánu, jako je Bulharská
národní banka, uznána na základě zakona za otgovornostta na daržavata i obštinite
za vredi (zákon o odpovědnosti státu a obcí za škody), nebo na základě zakona za
zadalženijata i dogovorite (zákon o závazkových a smluvních vztazích), a pokud oba
tyto procesní prostředky jsou v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity;

–        brání vnitrostátní právní úpravě, která pro právo jednotlivců na náhradu újmy
stanoví dodatečnou podmínku vycházející z úmyslné povahy újmy způsobené
dotčeným vnitrostátním orgánem;

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která právo jednotlivců na náhradu újmy
podmiňuje povinností jednotlivce předložit důkaz o zavinění, pokud se pojem
„zavinění“ nenachází mimo rámec pojmu „dostatečně závažné porušení“, což musí
ověřit předkládající soud;

–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví povinnost uhradit paušální
poplatek nebo poplatek ve výši úměrné hodnotě sporu, pokud úhrada paušálního
poplatku nebo poplatku ve výši úměrné hodnotě sporu není s ohledem na výši
a význam poplatku, na překonatelnost či nepřekonatelnost překážky v přístupu ke
spravedlnosti, kterou případně zakládá, na jeho závaznost a na možnosti jeho
prominutí, v rozporu se zásadou efektivity, což musí ověřit předkládající soud, a
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–        nebrání vnitrostátní právní úpravě, která právo jednotlivců na náhradu újmy
podmiňuje předchozím zrušením správního aktu, v jehož důsledku újma vznikla,
pokud lze splnění této podmínky na poškozeném rozumně požadovat, což musí
posoudit předkládající soud.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

26. března 2020(*)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU – Právní stát –
Účinná právní ochrana v oblastech pokrytých právem Unie – Zásada nezávislosti
soudnictví – Kárný režim vnitrostátních soudců – Pravomoc Soudního dvora – Článek 267
SFEU – Přípustnost – Výklad nezbytný k tomu, aby předkládající soud mohl vydat
rozsudek – Pojem“

Ve spojených věcech C-558/18 a C-563/18,

jejichž předmětem jsou dvě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě
článku 267 SFEU, podané rozhodnutím Sądu Okręgowego w Łodzi (Krajský soud v Lodži,
Polsko) (C-558/18) ze dne 31. srpna 2018 a rozhodnutím Sądu Okręgowego w Warszawie
(Krajský soud ve Varšavě, Polsko) (C-563/18) ze dne 4. září 2018, došlými Soudnímu
dvoru dne 3. září 2018 a 5. září 2018, v řízení

Miasto Łowicz

proti

Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu,

za účasti:

Prokuratora Generalnego, zastupovaného  Prokuraturę Krajową (dříve Prokuratura
Regionalna w Łodzi),

Rzecznika Praw Obywatelskich (C-558/18),

a

Prokurator Generalny, zastupovaný Prokuraturę Krajową (dříve Prokuratura Okręgowa
w Płocku),

proti

VX,

WW,

XV (C-563/18),

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda, R. Silva de Lapuerta, místopředsedkyně, A. Prechal
(zpravodajka), M. Vilaras, E. Regan, P. G. Xuereb a L. S. Rossi, předsedové senátů,
M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader, K. Jürimäe, C. Lycourgos
a N. Piçarra, soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, vedoucí oddělení,
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s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 18. června 2019,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego J. Zasadou a L. Jurekem, jako
zmocněnci,

–        za Prokuratora Generalnego, zastupovaného Prokuraturę Krajową, A. Reczkou,
S. Bańkem, B. Góreckou, J. Szubertem a P. Tarczyńskim,

–        za Rzecznika Praw Obywatelskich M. Taborowskim a M. Wróblewskim, jako
zmocněnci,

–        za polskou vládu B. Majczynou a P. Zwolakem, jako zmocněnci, ve spolupráci
s W. Gontarskim, adwokat,

–        za lotyšskou vládu I. Kucina a V. Soņeca, jako zmocněnkyněmi,

–        za nizozemskou vládu M. K. Bulterman a C. S. Schillemans, jako zmocněnkyněmi,

–        za Evropskou komisi K. Herrmann a H. Krämerem, jako zmocněnci,

–        za Kontrolní úřad ESVO I. O. Vilhjálmsdóttir a C. Howdle, jako zmocněnkyněmi,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 24. září 2019,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce se týkají výkladu čl. 19 odst. 1 SEU.

2        Tyto žádosti byly předloženy jednak v rámci sporu mezi Miastem Łowicz (město
Łowicz, Polsko) a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim (Státní pokladna – Lodžské
vojvodství, Polsko) (dále jen „Státní pokladna“) ve věci žádosti o vyplacení veřejných
dotací (věc C-558/18) a jednak v rámci trestního řízení, které bylo proti VX, WW
a XV zahájeno z důvodu účasti na únosech za účelem dosažení majetkového prospěchu
(věc C-563/18).

 Spory v původních řízeních a předběžné otázky

3        Jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí ve věci C-558/18, město Łowicz podalo
proti Státní pokladně k Sądu Okręgowemu w Łodzi (Krajský soud v Lodži, Polsko) žalobu,
kterou se na základě ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zákon
o příjmech územních samosprávných celků), ze dne 13. listopadu 2003 (Dz. U. z roku
2018, pol. 317), domáhalo zaplacení částky 2 357 148 polských zlotých (PLN) (přibližně
547 612 eur) z titulu dotací na pokrytí nákladů, které uvedené město v letech 2005 až
2015 vynaložilo při plnění některých úkolů, které mu byly svěřeny v oblasti státní správy.

4        Na základě odporu podaného Státní pokladnou pozbyl platební rozkaz na tuto
částku, který byl vydán během první fáze původního řízení, vykonatelnosti a daná věc je
v současné době přezkoumávána v rámci běžného řízení. Podle předkládacího soudu je
s ohledem na důkazy shromážděné v rámci uvedeného řízení velmi pravděpodobné, že
rozhodnutí, které má vydat, bude pro Státní pokladnu nepříznivé.
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5        Pokud jde o věc C-563/18, z předkládacího rozhodnutí Sądu Okręgowego
w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě, Polsko) vyplývá, že VX, WW a XV jsou před
uvedeným soudem stíháni pro účast na dvou únosech spojených s omezením svobody za
účelem dosažení majetkového prospěchu, k nimž došlo v roce 2002 a 2003. VX, WW
a XV, kteří se přiznali k vytýkaným skutkům a spolupracovali s orgány činnými v trestním
řízení, požádali o přiznání postavení „malých korunních svědků“ („mały świadek
koronny“), v důsledku čehož bude muset předkládající soud zvážit přiznání mimořádného
snížení trestu podle ustanovení trestního zákoníku.

6        V žádostech o rozhodnutí o předběžné otázce jsou vyjádřeny obavy, že v obou
věcech v původním řízení by mohla být proti příslušnému samosoudci zahájena kárná
řízení v případě, že by rozhodl ve smyslu naznačeném v bodech 4 a 5 tohoto rozsudku.

7        Tyto obavy jsou podle předkládajících soudů vyvolány v podstatě tím, že
v důsledku různých legislativních změn, k nimž došlo v nedávné době v Polsku, již
nebudou zaručeny objektivita a nestrannost kárných řízení se soudci a bude tím dotčena
nezávislost předkládajících soudů.

8        V tomto ohledu mají předkládající soudy zaprvé za to, že složení Izby Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego (kárný senát Nejvyššího soudu, Polsko), který je na základě ustawy
o Sądzie Najwyższym (zákon o Nejvyšším soudu), ze dne 8. prosince 2017 (Dz. U. z roku
2018, pol. 5, 650, 771, 847, 848, 1045, 1443), nově vytvořen v rámci uvedeného soudu
a má na základě téhož zákona rozhodovat o kárných věcech soudců v prvním i druhém
stupni, je problematické.

9        Soudci zasedající v tomto kárném senátu byli totiž jmenováni prezidentem
republiky na návrh Krajowej Rady Sądownictwa (Státní soudcovská rada, Polsko).
V důsledku nedávných změn ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (zákon o Státní
soudcovské radě), ze dne 12. května 2011 (Dz. U. z roku 2011, pol. 714), provedených
ustawou o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
(zákon, kterým se mění zákon o Státní soudcovské radě a některé jiné zákony), ze dne
8. prosince 2017 (Dz. U. z roku 2018, pol. 3), Státní soudcovská rada, jejichž patnáct členů
má postavení soudců a je nyní jmenováno Sejmem (Sněmovna), a nikoli jako dříve jinými
soudci, již není orgánem nezávislým na politické moci.

10      Zadruhé se takto nově složená Státní soudcovská rada sama stala
kvazidisciplinárním orgánem, jelikož má pravomoc rozhodovat o odvoláních proti
rozhodnutím předsedů soudů o přeložení soudců do jiných soudních kolegií. Mimoto byl
velký počet předsedů soudů jmenován současným ministrem spravedlnosti a někteří
z nich byli zvoleni členy Státní soudcovské rady.

11      Zatřetí nová ustanovení, která zavedl ustawa – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (zákon o organizaci obecných soudů), ze dne 27. července 2001 (Dz. U.
z roku 2018, pol. 23, 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045, 1443), a která se týkají
kárného řízení se soudci obecných soudů, přiznala ministru spravedlnosti, který je
současně generálním prokurátorem, prakticky neomezenou pravomoc v této oblasti.

12      Ministr spravedlnosti má totiž pravomoc zaprvé jmenovat kárného zmocněnce ve
věcech soudců obecných soudů, zadruhé zahájit vyšetřování a v případě, že kárný
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zmocněnec odmítne zahájit kárné řízení, má pravomoc jej donutit takové řízení zahájit,
zatřetí jmenovat ad hoc kárného zmocněnce pro účely konkrétní věci a začtvrté jmenovat
soudce mající vykonávat funkci kárného soudce u odvolacího soudu.

13      Značný vliv, který tak má ministr spravedlnosti, není mimoto doprovázen
odpovídajícími zárukami. Zaprvé zákonná definice porušení povinností, která mohou vést
k uložení kárných sankcí soudcům, je nejasná. Zadruhé kárná řízení mohou být vedena
i při odůvodněné nepřítomnosti vyšetřovaného soudce nebo jeho zástupce. Zatřetí
neoprávněně získané důkazy mohou být napříště použity v takových řízeních. Začtvrté
není stanovena žádná záruka ohledně délky kárného řízení. Zapáté ministr spravedlnosti
může podat návrh na obnovu kárného řízení až po dobu pěti let po jeho ukončení nebo
vydání rozhodnutí, pokud vyjdou najevo nové skutečnosti.

14      Předkládající soudy jsou toho názoru, že takto koncipovaná kárná řízení poskytují
zákonodárné a výkonné moci prostředek, jak soudce, jejichž rozhodnutí jsou pro ně
nepříznivá, zbavit funkce, a v důsledku odrazujícího účinku, který má na soudce vyhlídka
takového řízení, ovlivňovat soudní rozhodnutí, která mají tito soudci vydat.

15      Podle předkládajících soudů z výše uvedeného vyplývá, že s ohledem na přijetí
soudního rozhodnutí, které má každý z nich učinit v rámci sporu, který mu byl předložen
v původním řízení, je nezbytné nejprve rozhodnout o otázce, zda výše uvedená
vnitrostátní pravidla týkající se kárného režimu soudců ohrožují jejich nezávislost tím, že
dotyčné jednotlivce zbavují práva na účinnou právní ochranu zaručeného čl. 19 odst. 1
druhým pododstavcem SEU. Posledně uvedené ustanovení ve spojení s článkem 2 a čl. 4
odst. 3 SEU podle jejich názoru totiž vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby orgány,
které mohou podobně jako předkládající soudy rozhodovat o otázkách týkajících se
uplatňování nebo výkladu unijního práva, splňovaly požadavky vlastní právu na účinnou
právní ochranu, tedy požadavky, mezi kterými má nezávislost uvedených orgánů zásadní
význam.

16      Za těchto podmínek se Sąd Okręgowy w Łodzi (Krajský soud v Lodži) a Sąd
Okręgowy w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě) rozhodli přerušit řízení a položit
Soudnímu dvoru předběžnou otázku.

17      Otázka položená Sądem Okręgowym w Łodzi (Krajský soud v Lodži) zní:

„Musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec [SEU] vykládán v tom smyslu, že povinnost,
která z něj vyplývá pro členské státy, a sice povinnost stanovit prostředky nezbytné
k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie, brání vnitrostátní
právní úpravě, která podstatně zvyšuje riziko porušení záruk nezávislého kárného řízení
vůči soudcům v Polsku prostřednictvím:

1)      politického vlivu na vedení kárných řízení,

2)      vzniku rizika použití kárného režimu pro účely politické kontroly obsahu soudních
rozhodnutí a

3)      možnosti použít v kárných řízeních proti soudcům důkazy získané za pomoci
trestného činu?“
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18      Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě) položil Soudnímu dvoru
následující otázku:

„Musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec [SEU] vykládán v tom smyslu, že povinnost,
která z něj vyplývá pro členské státy, a sice povinnost stanovit prostředky nezbytné
k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie, brání vnitrostátní
právní úpravě, která odstraňuje záruky nezávislého kárného řízení vůči soudcům v Polsku
prostřednictvím politického vlivu na vedení kárných řízení a vzniku rizika použití kárného
režimu pro účely politické kontroly obsahu soudních rozhodnutí?“

 Řízení před Soudním dvorem

19      Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 1. října 2018 byly věci C-558/18
a C-563/18 spojeny pro účely písemné i ústní části řízení, jakož i pro účely rozsudku.

20      V průběhu písemné části řízení před Soudním dvorem Sąd Okręgowy w Łodzi
(Krajský soud v Lodži) v dopisech ze dne 7. a 11. prosince 2018 a Sąd Okręgowy
w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě) v dopisech ze dne 30. října a 12. prosince 2018
informovaly Soudní dvůr o tom, že oba soudci, kteří mu položili předběžné otázky
v uvedených věcech, obdrželi od zástupce kárného zmocněnce ve věcech soudců
obecných soudů předvolání, aby se jako svědci dostavili k výslechu ohledně důvodů, které
je vedly k položení těchto otázek, a ohledně případné existence narušení soudcovské
nezávislosti z důvodu, že žádný ze dvou dotyčných soudců nevydal předkládací rozhodnutí
samostatně.

21      V uvedených dopisech oba předkládající soudy rovněž zdůrazňují, že během
uvedených výslechů byly dotyčným soudcům pokládány otázky spadající do oblasti
tajnosti porad. Dále uvádí, že oba tito soudci obdrželi od zástupce kárného zmocněnce
příkaz, kterým byli vyzváni k předložení písemného vyjádření k možnému „překročení
soudních pravomocí“ spočívajícímu v předložení projednávaných žádostí o rozhodnutí
o předběžné otázce v rozporu s podmínkami plynoucími z článku 267 SFEU.

22      Podáními došlými kanceláři Soudního dvora dne 24. prosince 2019 a dne 13. února
a 2. března 2020 požádal Rzecznik Praw Obywatelskich (Veřejný ochránce práv, Polsko)
o znovuotevření ústní části řízení.

23      Na podporu své žádosti ze dne 24. prosince 2019 Veřejný ochránce práv tvrdí, že
generální advokát měl ve svém stanovisku za to, že projednávané žádosti o rozhodnutí
o předběžné otázce musí být prohlášeny za nepřípustné v podstatě z toho důvodu, že
Soudní dvůr nemá k dispozici dostatek skutkových a právních poznatků, aby mohl
o těchto žádostech rozhodnout a určit, zda došlo k porušení povinnosti členských států
zajistit nezávislost soudnictví. Za těchto podmínek je podle jeho názoru třeba, aby Soudní
dvůr nařídil znovuotevření ústní části řízení, aby účastníkům řízení umožnil vyjádřit se
k takovému možnému důvodu nepřípustnosti uvedených žádostí, který – jak uvedl
generální advokát – nebyl účastníky řízení uveden ani projednán, a také blíže objasnit
okolnosti věcí, které to vyžadují.

24      V téže žádosti veřejný ochránce práv rovněž poukazuje na nové skutečnosti, které
nastaly po ukončení ústní části řízení a které mohou dosvědčit, že otázky položené
Soudnímu dvoru nejsou hypotetické, a mít tedy rozhodující vliv na rozhodnutí, které má

223



Soudní dvůr přijmout v projednávaných spojených věcech. Tyto nové skutečnosti
spočívají na jedné straně v řadě konkrétních případů, v nichž byla nedávno zahájena
kárná řízení vůči soudcům z důvodu obsahu rozhodnutí, která přijali, a zejména
rozhodnutí, ve kterých uvedení soudci chtěli uplatnit závěry plynoucí z rozsudku Soudního
dvora ze dne 19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího
soudu) (C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982).

25      Na druhé straně Sněmovna dne 20. prosince 2019 přijala ustawu o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych
innych ustaw [zákon, kterým se mění zákon o organizaci obecných soudů, zákon o Sądu
Najwyższym (Nejvyšší soud) a několik jiných zákonů], jehož cílem je výrazně zpřísnit
kárný režim soudců a který za účelem zbavení uvedeného rozsudku Soudního dvora jeho
účinku mimo jiné stanoví, že platnost jmenování soudce nebo legitimita ústavního orgánu
nemohou být zpochybněny soudem pod hrozbou kárného řízení proti soudci nebo
soudcům daného soudu. Pro tytéž účely uvedený zákon stanoví, že veškerý přezkum
stížností týkajících se nedostatku nezávislosti soudce nebo soudu spadá nyní do výlučné
pravomoci Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (senát
Nejvyššího soudu pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné, Polsko), který byl nedávno
zřízen a vykazuje vady, které jsou zejména stran postupu jmenování jeho členů podobné
těm, na které Soudní dvůr poukázal u kárného senátu Nejvyššího soudu v rozsudku ze
dne 19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího soudu)
(C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982).

26      V doplňující žádosti ze dne 13. února 2020 Veřejný ochránce práv uvádí, že tento
zákon ze dne 20. prosince 2019 byl mezitím dne 4. února 2020 podepsán prezidentem
Polské republiky a vyhlášen (Dz. U. z roku 2020, pol. 190), přičemž datum nabytí jeho
účinnosti bylo stanoveno na 14. února 2020. Dále poukazuje na pokračování a nárůst
kárných řízení a správních opatření a nyní také přijímání kárných sankcí vůči soudcům
zejména z důvodů již uvedených v bodě 24 tohoto rozsudku. V doplňující žádosti ze dne
2. března 2020 Veřejný ochránce práv uvádí, že Prokuratura Krajowa (Nejvyšší státní
zastupitelství, Polsko) na základě uvedeného zákona ze dne 20. prosince 2019 nedávno
podala ke kárnému senátu Nejvyššího soudu žádost, aby byl soudce, který podal žádost
o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-563/18, zbaven imunity a aby vůči němu
mohla zahájit trestní stíhání z důvodu, že umožnil médiím nahrát vyhlášení rozhodnutí,
které bylo vydáno v souvislosti s věcí týkající se přemístění místa zasedání Sněmovny
a kterým nařídil státnímu zastupitelství obnovit vyšetřování tohoto přemístění. Podle
Veřejného ochránce práv musí být vývoj, o němž svědčí tyto nové skutečnosti, zohledněn
Soudním dvorem pro účely posouzení přípustnosti a merita otázek, které jsou mu
v projednávaných věcech předloženy, což podle jeho názoru odůvodňuje znovuotevření
ústní části řízení Soudním dvorem.

27      V tomto ohledu je třeba připomenout, že statut Soudního dvora Evropské unie ani
jednací řád Soudního dvora zúčastněným uvedeným v článku 23 tohoto statutu
neumožňují předložit vyjádření v reakci na stanovisko přednesené generálním advokátem
[rozsudek ze dne 19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího
soudu), C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982, bod 61 a citovaná judikatura].
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28      Dále je třeba připomenout, že podle čl. 252 druhého pododstavce SFEU generální
advokát předkládá veřejně, zcela nestranně a nezávisle odůvodněná stanoviska ve
věcech, které podle statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. Soudní
dvůr není vázán tímto stanoviskem ani důvody, na základě kterých k němu generální
advokát dospěl. Nesouhlas zúčastněného se stanoviskem generálního advokáta tedy
nemůže sám o sobě představovat důvod ke znovuotevření ústní části řízení, a to bez
ohledu na otázky, kterými se generální advokát ve stanovisku zabýval [rozsudek ze dne
19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího soudu),
C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982, bod 62 a citovaná judikatura].

29      Soudní dvůr může nicméně kdykoli po vyslechnutí generálního advokáta nařídit
znovuotevření ústní části řízení v souladu s článkem 83 svého jednacího řádu, zejména
má-li za to, že věc není dostatečně objasněna, nebo předložil-li některý z účastníků řízení
po ukončení této části řízení novou skutečnost, která může mít rozhodující vliv na
rozhodnutí Soudního dvora, anebo má-li být věc rozhodnuta na základě argumentu, který
nebyl mezi zúčastněnými projednán.

30      V projednávaném případě má však Soudní dvůr po vyslechnutí generálního
advokáta za to, že po ukončení písemné části řízení a po jednání, které se před ním
konalo, má k dispozici všechny informace nezbytné pro vydání rozhodnutí a že nové
skutečnosti uplatněné Veřejným ochráncem práv nemohou mít rozhodující vliv na
rozhodnutí, které má Soudní dvůr vydat. Kromě toho poukazuje na to, že projednávané
spojené věci nemusí být rozhodnuty na základě argumentu, který nebyl mezi
zúčastněnými projednán. Za těchto podmínek není důvodné nařizovat znovuotevření ústní
části řízení.

 K pravomoci Soudního dvora

31      Státní pokladna, Prokurator generalny  (nejvyšší státní zástupce, Polsko) a polská
vláda namítají, že Soudní dvůr nemá pravomoc rozhodnout o projednávaných žádostech
o rozhodnutí o předběžné otázce, a v podstatě tvrdí, že spory v původním řízení, které
mají čistě vnitrostátní povahu a nespadají do oblastí pokrytých právem Unie, ani
vnitrostátní ustanovení týkající se organizace vnitrostátních soudů a kárných opatření pro
soudce, která spadají do výlučné pravomoci členských států, nespadají do působnosti
unijního práva.

32      V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce
SEU, tedy ustanovení, jehož výkladu se v projednávaném případě týkají předběžné otázky
položené Soudnímu dvoru, stanoví členské státy prostředky nezbytné k zajištění
dodržování práva jednotlivců na účinnou právní ochranu v oblastech pokrytých právem
Unie. Členským státům tedy přísluší, aby stanovily systém prostředků a řízení zajišťujících
účinnou právní ochranu v těchto oblastech [rozsudek ze dne 27. února 2018, Associação
Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, bod 34 a citovaná judikatura,
a rozsudek ze dne 5. listopadu 2019, Komise v. Polsko (Nezávislost obecných soudů),
C-192/18, EU:C:2019:924, bod 99 a citovaná judikatura].

33      Pokud jde o působnost čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce SEU, z judikatury
Soudního dvora mimoto vyplývá, že uvedené ustanovení se vztahuje na „oblasti pokryté
právem Unie“, a to bez ohledu na situaci, ve které členské státy uplatňují toto právo ve

225



smyslu čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie [rozsudek ze dne 27. února
2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, bod 29,
a rozsudek ze dne 19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia
Nejvyššího soudu), C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982, bod 82 a citovaná
judikatura].

34      Článek 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU se má tedy vztahovat mimo jiné na každý
vnitrostátní orgán způsobilý rozhodovat jakožto soud o otázkách, které se týkají
uplatňování nebo výkladu unijního práva, a spadají tudíž do oblastí pokrytých tímto
právem [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. února 2018, Associação Sindical dos
Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, bod 40, a rozsudek ze dne 19. listopadu
2019, A. K. a další (Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího soudu), C-585/18, C-624/18
a C-625/18, EU:C:2019:982, bod 83 a citovaná judikatura].

35      Tak je tomu přitom v případě předkládajících soudů, které totiž mohou jakožto
polské obecné soudy rozhodovat o otázkách týkajících se uplatňování nebo výkladu
unijního práva a jakožto „soudy“ ve smyslu vymezeném tímto právem náleží do polského
systému prostředků v „oblastech pokrytých právem Unie“ ve smyslu čl. 19 odst. 1 druhého
pododstavce SEU, takže tyto soudy musí splňovat požadavky kladené na účinnou právní
ochranu [rozsudek ze dne 5. listopadu 2019, Komise v. Polsko (Nezávislost obecných
soudů), C-192/18, EU:C:2019:924, bod 104].

36      Kromě toho je třeba připomenout, že i když organizace soudnictví v členských
státech spadá do pravomoci těchto států, nic to nemění na tom, že při výkonu této
pravomoci musí členské státy dodržovat povinnosti, které pro ně vyplývají z unijního
práva, a konkrétně z čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce SEU [rozsudek ze dne 5. listopadu
2019, Komise v. Polsko (Nezávislost obecných soudů), C-192/18, EU:C:2019:924, bod 102
a citovaná judikatura].

37      Z výše uvedeného vyplývá, že Soudní dvůr má pravomoc k výkladu čl. 19 odst. 1
druhého pododstavce SEU.

 K přípustnosti

38      Státní pokladna, nejvyšší státní zástupce a polská vláda namítají rovněž
nepřípustnost žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce z následujících důvodů. Zaprvé
předkládající rozhodnutí podle jejich názoru nesplňují požadavky plynoucí z článku 94
jednacího řádu, jelikož mimo jiné neupřesňují, jaký vztah existuje mezi ustanovením
unijního práva, jehož výklad je požadován, a vnitrostátními právními předpisy
použitelnými ve sporech v původních řízeních.

39      Zadruhé položené otázky nijak nesouvisí s řízeními a předmětem sporů
v původních řízeních a mají obecnou a hypotetickou povahu, jelikož předkládající soudy
nemají v těchto sporech uplatnit vnitrostátní ustanovení týkající se kárného režimu
soudců ani čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU. Tato hypotetická povaha vyplývá rovněž
ze skutečnosti, že zahájení kárných řízení v důsledku rozhodnutí, která mají předkládající
soudy vydat ve věcech v původním řízení, je v této fázi patrně čistě eventuální, takže
otázky nesouvisí se spory v původním řízení, ale s možnými budoucími spory, které
mohou proti sobě postavit dotyčné soudce a vnitrostátní kárné orgány. Odpověď na
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uvedené otázky nemůže ovlivnit povinnost předkládajících soudců rozhodnout ve věcech
v původním řízení na základě použitelných hmotněprávních a procesněprávních
vnitrostátních ustanovení ani změnit rozsah této povinnosti. Není tedy nezbytná pro
rozhodnutí v uvedených věcech.

40      Evropská komise je rovněž toho názoru, že projednávané žádosti o rozhodnutí
o předběžné otázce jsou nepřípustné, jelikož pravidlo unijního práva, jehož se týkají
otázky položené Soudnímu dvoru, nijak nesouvisí s předmětem sporů v původních
řízeních, které se týkají jednak zaplacení nákladů vynaložených polským městem při
plnění některých úkolů, které mu byly svěřeny v oblasti státní správy, a jednak trestních
stíhání zahájených proti určitým osobám pro účast na únosech, v jejichž rámci je mimo
jiné zvažováno výjimečné snížení trestu. Kromě toho odpověď, kterou by Soudní dvůr
mohl poskytnout na předběžné otázky, nemůže podle jejího názoru vymezit smysl
jakéhokoli předchozího rozhodnutí, které by měly předkládající soudy přijmout – ať již
z procesního hlediska nebo v otázce jejich vlastní pravomoci – před případným
rozhodnutím o meritu sporů v původních řízeních. Taková odpověď by neodpovídala
potřebě, která je vlastní řešení uvedených sporů, ale pro Soudní dvůr by znamenala
vydání poradního posudku k obecným nebo hypotetickým otázkám.

41      V souvislosti s těmito různými aspekty je třeba především uvést, že předkládající
soudy v žádostech o rozhodnutí o předběžné otázce zaprvé dostatečným způsobem
uvedly okolnosti sporů v původních řízeních a zadruhé podrobně uvedly ustanovení tvořící
nový vnitrostátní právní rámec v oblasti kárného režimu soudců. Zatřetí tyto soudy uvedly
jak důvody, proč mají jakožto vnitrostátní soudy, které mohou rozhodovat o uplatnění
nebo výkladu unijního práva, pochybnosti o souladu uvedeného režimu s čl. 19 odst. 1
druhým pododstavcem SEU, tak důvody, proč mají za to, že je odpověď na otázky týkající
se výkladu, které byly předloženy Soudnímu dvoru, nezbytná pro rozsudky, které mají
vydat v původních řízeních, a to s ohledem na obavu, kterou mají ve zvláštním kontextu
vlastním uvedeným řízením, a sice že proti dotyčným soudcům bude vedeno kárné řízení,
pokud rozhodnou uvedené spory ve smyslu naznačeném v bodech 4 a 5 tohoto rozsudku.

42      Uvedené soudy tím splnily požadavky připomenuté v článku 94 jednacího řádu,
a zejména požadavek stanovený v písmeni c) tohoto článku, když dostatečným způsobem
uvedly důvody, na základě kterých mají v projednávaném případě pochybnosti o výkladu
čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce SEU, a zejména vztah, který spatřují mezi uvedeným
ustanovením Smlouvy a vnitrostátními ustanoveními, která podle nich mohou mít vliv na
soudní proces, na jehož konci vydají rozsudky, a tudíž na výsledek původních řízení.

43      Je třeba mimoto připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora se na
otázky týkající se výkladu unijního práva položené vnitrostátním soudem v právním
a skutkovém rámci, který tento soud vymezí na vlastní odpovědnost a jehož správnost
nepřísluší Soudnímu dvoru ověřovat, vztahuje domněnka relevance (rozsudek ze dne
15. května 2003, Salzmann, C-300/01, EU:C:2003:283, bod 31, a rozsudek ze dne
29. června 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, bod 16 a citovaná judikatura).

44      Avšak z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že postup zavedený článkem 267 SFEU
je nástrojem spolupráce mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy, díky němuž Soudní
dvůr poskytuje vnitrostátním soudům výklad unijního práva, jenž je pro ně nezbytný
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k vyřešení sporů, které mají tyto soudy rozhodnout (rozsudek ze dne 18. října 1990,
Dzodzi, C-297/88 a C-197/89, EU:C:1990:360, bod 33, a rozsudek ze dne 19. prosince
2013, Fish Legal a Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, bod 29 a citovaná judikatura).
Důvodem existence žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce není vydávání
konzultativních stanovisek k obecným nebo hypotetickým otázkám, ale potřeba
skutečného vyřešení sporu (rozsudek ze dne 15. června 1995, Zabala Erasun a další,
C-422/93 až C-424/93, EU:C:1995:183, bod 29, a rozsudek ze dne 10. prosince 2018,
Wightman a další, C-621/18, EU:C:2018:999, bod 28 a citovaná judikatura).

45      Jak vyplývá ze samotného znění článku 267 SFEU, požadované rozhodnutí
o předběžné otázce musí být „nezbytné“ k tomu, aby předkládající soud mohl „vynést
rozsudek“ ve věci, která mu byla předložena (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
17. února 2011, Weryński, C-283/09, EU:C:2011:85, bod 35).

46      Soudní dvůr opakovaně připomněl, že ze znění i systematiky článku 267 SFEU
vyplývá, že řízení o předběžné otázce zejména předpokládá, že před vnitrostátními soudy
skutečně probíhá spor, v jehož rámci mají vnitrostátní soudy vydat rozhodnutí, které
může zohlednit rozsudek vydaný v rámci řízení o předběžné otázce (rozsudek ze dne
21. dubna 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, bod 11; rozsudek ze dne 4. října 1991,
Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, EU:C:1991:378, body 12
a 13, a rozsudek ze dne 27. února 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, bod 28
a citovaná judikatura).

47      Úloha Soudního dvora musí být v tomto kontextu rozlišována podle toho, zda
k němu byla podána žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nebo žaloba pro nesplnění
povinnosti. Zatímco totiž v rámci žaloby pro nesplnění povinnosti musí Soudní dvůr ověřit,
zda jsou vnitrostátní opatření nebo praxe zpochybněné Komisí nebo jiným členským
státem v obecné rovině, a aniž je nezbytné, aby existoval spor, který se jich týká a byl
předložen vnitrostátním soudům, v rozporu s unijním právem, úlohou Soudního dvora
v rámci řízení o předběžné otázce je naproti tomu být předkládajícímu soudu nápomocen
při řešení konkrétního sporu, který mu byl předložen (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
15. listopadu 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, bod 49).

48      V rámci takového řízení musí mezi uvedeným sporem a ustanoveními unijního
práva, jejichž výklad je požadován, existovat takový vztah, aby byl tento výklad
objektivně nezbytný pro rozhodnutí, které musí předkládající soud přijmout (v tomto
smyslu viz usnesení ze dne 25. května 1998, Nour, C-361/97, EU:C:1998:250, bod 15
a citovaná judikatura).

49      V projednávaném případě je třeba zaprvé konstatovat, že spory v původních
řízeních po meritorní stránce nevykazují žádný vztah s unijním právem, zejména s čl. 19
odst. 1 druhým pododstavcem SEU, kterého se týkají předběžné otázky, a že předkládající
soudy tedy nemají toto právo nebo uvedené ustanovení uplatňovat za účelem nalezení
řešení uvedených sporů po meritorní stránce. V tom se projednávané věci liší zejména od
věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 27. února 2018, Associação Sindical dos Juízes
Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), ve které byla k předkládajícímu soudu podána
žaloba směřující ke zrušení správních rozhodnutí, kterými byly sníženy platy členů
Tribunal de Contas (Účetní dvůr, Portugalsko) na základě vnitrostátních právních předpisů,
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které stanovily takové snížení a jejichž soulad s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem SEU
byl zpochybněn před uvedeným předkládajícím soudem.

50      Zadruhé, ačkoli již Soudní dvůr rozhodl, že předběžné otázky týkající se výkladu
procesních ustanovení unijního práva, která je dotyčný předkládající soud povinen použít
k vynesení svého rozsudku, jsou přípustné (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. února
2011, Weryński, C-283/09, EU:C:2011:85, body 41 a 42), otázky položené v rámci
projednávaných spojených věcí takový rozsah nemají.

51      Zatřetí odpověď Soudního dvora na uvedené otázky patrně ani nemůže
předkládajícím soudům poskytnout výklad unijního práva, který by jim umožnil
rozhodnout o procesních otázkách vnitrostátního práva před tím, než budou moci
rozhodnout o meritu sporů, které jim byly předloženy. V tom se projednávané věci rovněž
liší například od věcí, v nichž byl vydán rozsudek ze dne 19. listopadu 2019, A. K. a další
(Nezávislost kárného kolegia Nejvyššího soudu) (C-585/18, C-624/18 a C-625/18,
EU:C:2019:982), a ve kterých výklad požadovaný od Soudního dvora v rámci řízení
o předběžné otázce mohl ovlivnit otázku určení soudu příslušného rozhodnout o meritu
věci ve sporech, které se týkaly unijního práva, jak vyplývá zejména z bodů 100, 112 a 113
uvedeného rozsudku.

52      Za těchto podmínek z předkládacích rozhodnutí nevyplývá, že by mezi ustanovením
unijního práva, kterého se týkají projednávané předběžné otázky, a spory v původních
řízeních existoval vztah, který by mohl požadovaný výklad učinit nezbytným k tomu, aby
předkládající soudy mohly na základě závěrů vyplývajících z takového výkladu přijmout
rozhodnutí nezbytná pro řešení těchto sporů.

53      Uvedené otázky se tedy netýkají výkladu unijního práva, který je pro řešení
uvedených sporů objektivně nezbytný, ale mají obecnou povahu.

54      Co se týče okolnosti, na kterou předkládající soudy poukázaly v dopisech
uvedených v bodech 20 a 21 tohoto rozsudku a podle které oba soudci, kteří podali
projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, byli z důvodu uvedených žádostí
předmětem šetření předcházejícího zahájení případného kárného řízení vůči nim, je třeba
uvést, že spory v původním řízení, v jejichž kontextu byly Soudnímu dvoru předloženy
žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v projednávaných spojených věcech, se takové
okolnosti netýkají. Je třeba vzít mimoto na vědomí skutečnost, že – jak uvedla polská
vláda v písemném vyjádření a na jednání před Soudním dvorem – uvedená šetření byla
mezitím ukončena z důvodu, že žádné kárné provinění spočívající ve znevážení
důstojnosti funkce z důvodu sepsání uvedených žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce
nebylo prokázáno.

55      V tomto kontextu je však třeba připomenout, že jak vyplývá z ustálené judikatury
Soudního dvora, stěžejním bodem soudního systému zavedeného Smlouvami je řízení
o předběžné otázce upravené v článku 267 SFEU, které má za cíl prostřednictvím
nastoleného dialogu mezi Soudním dvorem a soudy členských států zajistit jednotný
výklad unijního práva, čímž umožňuje zaručit jeho soudržnost, plný účinek a autonomii,
a v konečném důsledku i specifický charakter práva zavedeného Smlouvami (posudek
2/13 ze dne 18. prosince 2014, EU:C:2014:2454, bod 176, a rozsudek ze dne 24. října
2018, XC a další, C-234/17, EU:C:2018:853, bod 41).
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56      Rovněž podle ustálené judikatury Soudního dvora přiznává článek 267 SFEU
vnitrostátním soudům co nejširší možnost obrátit se na Soudní dvůr, mají-li za to, že věc,
kterou projednávají, vyvolává otázky vyžadující výklad či posouzení platnosti ustanovení
unijního práva nezbytných pro vyřešení sporu, který jim byl předložen. Vnitrostátní soudy
ostatně této možnosti mohou využít v jakémkoli okamžiku řízení, který považují za
vhodný (rozsudek ze dne 5. října 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, bod 26,
a rozsudek ze dne 24. října 2018, XC a další, C-234/17, EU:C:2018:853, bod 42
a citovaná judikatura).

57      Pravidlo vnitrostátního práva tedy nemůže vnitrostátnímu soudu bránit v tom, aby
využil uvedené možnosti, která je totiž nedílnou součástí systému spolupráce mezi
vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, zavedeného článkem 267 SFEU, a patří
k funkcím soudu pověřeného uplatňováním unijního práva, které toto ustanovení svěřuje
vnitrostátním soudům [rozsudek ze dne 19. listopadu 2019, A. K. a další (Nezávislost
kárného kolegia Nejvyššího soudu), C-585/18, C-624/18 a C-625/18, EU:C:2019:982, bod
103 a citovaná judikatura].

58      Vnitrostátní ustanovení, z nichž by vyplývalo, že vnitrostátní soudci mohou být
vystaveni kárným řízením z důvodu, že předložili Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce, tedy nelze připustit (v tomto smyslu viz usnesení předsedy Soudního
dvora ze dne 1. října 2018, Miasto Łowicz a Prokuratura Okręgowa w Płocku, C-558/18
a C-563/18, nezveřejněné, EU:C:2018:923, bod 21). Samotná vyhlídka, že proti nim
mohou být případně zahájena kárná řízení z důvodu, že předložili takovou žádost nebo se
rozhodli na ní trvat po jejím podání, může narušit účinné využití možnosti a výkon funkcí
uvedených v předchozím bodě ze strany dotyčných vnitrostátních soudců.

59      Skutečnost, že tito soudci nebudou vystaveni kárným řízením nebo sankcím za
využití takové možnosti obrátit se na Soudní dvůr, která spadá do jejich výlučné
pravomoci, představuje ostatně záruku vlastní jejich nezávislosti (v tomto smyslu viz
usnesení ze dne 12. února 2019, RH, C-8/19 PPU, EU:C:2019:110, bod 47), kterážto
nezávislost je klíčová zvláště pro řádné fungování systému soudní spolupráce, který
ztělesňuje mechanismus řízení o předběžné otázce upravený v článku 267 SFEU [v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 25. července 2018, Minister for Justice and Equality
(Nedostatky soudního systému), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, bod 54 a citovaná
judikatura].

60      Z výše uvedeného vyplývá, že projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné
otázce musí být prohlášeny za nepřípustné.

 K nákladům řízení

61      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané rozhodnutím Sądu Okręgowego w
Łodzi (Krajský soud v Lodži, Polsko) ze dne 31. srpna 2018 a rozhodnutím Sądu
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Okręgowego w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě, Polsko) ze dne 4. září 2018 jsou
nepřípustné.
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ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

24. ledna 2012 (*)

„Sociální politika – Směrnice 2003/88/ES – Článek 7 – Nárok na placenou dovolenou za
kalendářní rok – Podmínka vzniku nároku stanovená vnitrostátní právní úpravou –
Nepřítomnost pracovníka – Délka nároku na dovolenou v závislosti na povaze
nepřítomnosti – Vnitrostátní právní úprava odporující směrnici 2003/88 – Úloha
vnitrostátního soudu“

Ve věci C-282/10,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Francie) ze dne 2. června 2010, došlým
Soudnímu dvoru dne 7. června 2010, v řízení

Maribel Dominguez

proti

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique,

Préfet de la région Centre,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts
a U. Lõhmus, předsedové senátů, A. Rosas, E. Levits (zpravodaj), A. Ó Caoimh, L. Bay
Larsen, T. von Danwitz a A. Arabadžev, soudci,

generální advokátka: V. Trstenjak,

vedoucí soudní kanceláře: R. Şereş, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. května 2011,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za M. Dominguez H. Masse-Dessenem a V. Lokiecem, avocats,

–        za Centre informatique du Centre Ouest Atlantique D. Célicem, avocat,

–        za francouzskou vládu G. de Berguesem, A. Czubinski a N. Rouam, jako zmocněnci,

–        za dánskou vládu S. Juulem Jørgensenem, jako zmocněncem,

–        za nizozemskou vládu C. Wissels a M. Noort, jako zmocněnkyněmi,

–        za Evropskou komisi M. van Beekem a M. Van Hoofem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 8. září 2011,

vydává tento

Rozsudek
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1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 7 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).

2        Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi M. Dominguez a jejím
zaměstnavatelem, Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (dále jen „CICOA“),
ohledně žádosti M. Dominguez o poskytnutí placené dovolené za kalendářní rok
nevyčerpané za dobu od listopadu 2005 do ledna 2007 z důvodu pracovní neschopnosti
v důsledku úrazu a podpůrně o vyplacení náhrady.

Právní rámec

 Unijní právní úprava

3        Článek 1 směrnice 2003/88 stanoví:

„Předmět a oblast působnosti

1.      Tato směrnice stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro
úpravu pracovní doby.

2.      Tato směrnice se vztahuje na

a) minimální doby [...] dovolen[é] za kalendářní rok [...]

[...]“

4        Článek 7 této směrnice zní následovně:

„Dovolená za kalendářní rok

1.      Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby měl každý pracovník nárok na
placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů v souladu
s podmínkami pro získání a přiznávání této dovolené stanovenými vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi.

2.      Minimální dobu placené dovolené za kalendářní rok nelze nahradit finanční
náhradou, s výjimkou případů ukončení pracovního poměru.“

5        Článek 15 této směrnice stanoví:

„Příznivější ustanovení

Tato směrnice se nedotýká práva členských států uplatňovat nebo zavádět právní
a správní předpisy, které jsou příznivější pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků,
nebo napomáhat nebo umožňovat uplatňování kolektivních smluv nebo dohod
uzavřených mezi sociálními partnery, které jsou příznivější pro ochranu bezpečnosti
a zdraví pracovníků.“

6        Článek 17 směrnice 2003/88 stanoví, že se členské státy mohou od určitých
ustanovení této směrnice odchýlit. Od článku 7 uvedené směrnice není povolena žádná
odchylka.

 Vnitrostátní právní úprava
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7        Článek L. 223-2 první pododstavec code du travail (zákoník práce) stanoví:

„Pracovník, který doloží, že v průběhu referenčního roku byl u téhož zaměstnavatele
zaměstnán po dobu odpovídající alespoň jednomu skutečně odpracovanému měsíci, má
nárok na dovolenou v rozsahu dvou a půl pracovních dnů za odpracovaný měsíc s tím, že
celková doba dovolené, na niž má nárok, nesmí překročit třicet pracovních dnů.“

8        Podle článku L. 223-4 uvedeného code du travail:

„Za skutečně odpracovaný měsíc se pro účely stanovení délky dovolené považuje doba
odpovídající čtyřem odpracovaným týdnům nebo dvaceti čtyřem odpracovaným dnům.
Doba placené dovolené, doba náhradního odpočinku [...], doba odpočinku rodičky [...],
dny odpočinku přiznané z důvodu zkrácení pracovní doby a doba přerušení plnění
z pracovní smlouvy z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v trvání nejdéle
jednoho roku nepřetržitě se považují za skutečně odpracovanou dobu [...]“

9        Článek XIV vzorového řádu v příloze celostátní kolektivní smlouvy zaměstnanců
institucí sociálního zabezpečení ve čtvrtém pododstavci stanoví:

„Nárok na dovolenou za kalendářní rok v určitém roce nevzniká v případě nepřítomnosti
v práci z důvodu nemoci nebo dlouhodobé nemoci, jež odůvodňovala přerušení práce na
dobu nejméně dvanácti po sobě jdoucích měsíců [...] Tento nárok nově vzniká ke dni, kdy
zaměstnanec opětovně nastoupil k výkonu práce s tím, že délka dovolené se stanoví
poměrně ke skutečně odpracované době, za niž dosud nebyla přiznána dovolená za
kalendářní rok“.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

10      Na M. Dominguez, zaměstnanou od roku 1987 u CICOA, se vztahuje celostátní
kolektivní pracovní smlouva zaměstnanců institucí sociálního zabezpečení. V důsledku
úrazu při cestě ze svého bydliště na pracoviště byla v době od 3. listopadu 2005 do
7. ledna 2007 v pracovní neschopnosti.

11      Maribel Dominguez se obrátila na pracovní soud a poté na Cour d’appel de Limoges
a domáhala se přiznání 22,5 dnů placené dovolené za tuto dobu a podpůrně vyplacení
náhrady.

12      Vzhledem k tomu, že uvedené soudy návrhy zaměstnankyně zamítly, podala
M. Dominguez kasační opravný prostředek. Tvrdí, že úraz při cestě do zaměstnání je
pracovní úraz a vztahuje se na něj stejný režim. Na základě článku L. 223-4 code du
travail tak pro výpočet její placené dovolené musí být doba přerušení její pracovní
smlouvy v důsledku úrazu při cestě do zaměstnání považována za skutečně
odpracovanou dobu.

13      S ohledem na judikaturu Soudního dvora týkající se článku 7 směrnice 2003/88
vyjádřil Cour de cassation pochybnosti o slučitelnosti relevantních vnitrostátních
ustanovení s tímto článkem.

14      Za těchto podmínek se Cour de cassation rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu
dvoru následující předběžné otázky:
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„1)      Je třeba čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88[...] vykládat tak, že 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?

2)      V případě kladné odpovědi, ukládá článek 7 směrnice 2003/88[...] – který vytváří
zvláštní povinnost zaměstnavatele tím, že pracovníkovi, který byl v práci nepřítomen ze
zdravotních důvodů po dobu jednoho roku či déle, poskytuje nárok na placenou
dovolenou – vnitrostátnímu soudu, jemuž byl spor mezi soukromými osobami předložen,
aby nepoužil odlišné vnitrostátní ustanovení, které v tomto případě vznik nároku na
placenou dovolenou za kalendářní rok podmiňuje skutečně odpracovanou dobou v trvání
nejméně deseti dnů během referenčního roku?

3)      Vzhledem k tomu, že článek 7 směrnice 2003/88[...] nečiní rozdíl mezi pracovníky
podle toho, zda jejich nepřítomnost v práci během referenčního období byla zapříčiněna
pracovním úrazem, nemocí z povolání, úrazem při cestě do zaměstnání nebo ze
zaměstnání nebo nemocí jinou než nemocí z povolání, mají pracovníci na základě tohoto
ustanovení nárok na stejnou dobu placené dovolené bez ohledu na příčinu jejich
nepřítomnosti v práci ze zdravotních důvodů, nebo je třeba toto ustanovení vykládat tak,
že nebrání tomu, aby se doba placené dovolené lišila v závislosti na důvodu nepřítomnosti
pracovníka v práci, jestliže vnitrostátní právní předpis stanoví za určitých podmínek dobu
placené dovolené za kalendářní rok delší, než činí minimální doba placené dovolené za
kalendářní rok v trvání čtyř týdnů, kterou stanoví směrnice [2003/88]?“

 K první otázce

15      Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88
musí být vykládán v tom smyslu, že 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.

16      V této souvislosti je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury musí být nárok
každého pracovníka na placenou dovolenou za kalendářní rok považován za zásadu
sociálního práva Unie, jež má zvláštní význam a od níž se není možno odchýlit, přičemž
její provedení příslušnými vnitrostátními orgány může být uskutečněno pouze v mezích
výslovně uvedených v samotné směrnici Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993
o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307, s. 18; Zvl. vyd. 05/02,
s. 197), která byla kodifikována směrnicí 2003/88 (viz rozsudky ze dne 26. června 2001,
BECTU, C-173/99, Recueil, s. I-4881, bod 43; ze dne 20. ledna 2009, Schultz-Hoff a další,
C-350/06 a C-520/06, Sb. rozh. s. I-179, bod 22, jakož i ze dne 22. listopadu 2011, KHS,
C-214/10, Sb. rozh. s. I-11757, bod 23).

17      Směrnice 93/104 tak musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby členské
státy jednostranně omezily nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok přiznaný všem
pracovníkům tím, že uplatňují podmínku vzniku uvedeného nároku, v jejímž důsledku jsou
někteří pracovníci z tohoto nároku vyloučeni (výše uvedený rozsudek BECTU, bod 52).
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18      Členské státy samozřejmě mohou definovat ve své vnitrostátní právní úpravě
podmínky pro výkon a provádění nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok,
nemohou však podřídit samotnou existenci tohoto nároku jakékoliv podmínce (viz výše
uvedený rozsudek Schultz-Hoff a další, bod 46).

19      Pravidla pro výkon a provádění nezbytná pro provedení ustanovení směrnice
93/104, kodifikované směrnicí 2003/88, tak mohou obsahovat určité odchylky, pokud jde
o podmínky uplatnění nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok, ale tato směrnice
neumožňuje, aby členské státy vyloučily samotný vznik nároku výslovně přiznaného všem
pracovníkům (výše uvedené rozsudky BECTU, bod 55, jakož i Schultz-Hoff a další, bod
47).

20      Nadto vzhledem k tomu, že směrnice 2003/88 nečiní žádný rozdíl mezi pracovníky,
kteří jsou během referenčního období nepřítomni v práci na základě pracovního volna
z důvodu nemoci, a těmi, kteří během uvedeného období skutečně pracovali (viz výše
uvedený rozsudek Schultz-Hoff a další, bod 40), vyplývá z toho, že pokud jde
o pracovníky, kteří mají řádné pracovní volno z důvodu nemoci, nemůže členský stát
vázat nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok přiznaný touto směrnicí všem
pracovníkům na podmínku, že tito pracovníci během referenčního období stanoveného
uvedeným státem skutečně pracovali (výše uvedený rozsudek Schultz-Hoff a další, bod
41).

21      Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88 musí být vykládán
v tom smyslu, že 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.

 Ke druhé otázce

22      Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda článek 7 směrnice 2003/88
musí být vykládán v tom smyslu, že ve sporu mezi soukromými osobami je vyloučeno
použití vnitrostátního ustanovení, které podmiňuje vznik nároku na placenou dovolenou
za kalendářní rok skutečně odpracovanou minimální dobou během referenčního období
a odporuje uvedenému článku 7.

23      Úvodem je třeba uvést, že otázka, zda vnitrostátní ustanovení musí v rozsahu,
v němž je v rozporu s unijním právem, zůstat nepoužito, vyvstává pouze tehdy, není-li
možný žádný konformní výklad tohoto ustanovení.

24      V tomto ohledu podle ustálené judikatury platí, že vnitrostátní soudy jsou při
použití vnitrostátního práva povinny vykládat vnitrostátní právo v co možná největším
rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby tak dosáhly výsledku jí
zamýšleného, a dosáhly tak souladu s článkem 288 třetím pododstavcem SFEU. Tato
povinnost konformního výkladu vnitrostátního práva je totiž inherentní systému Smlouvy
o FEU v tom, že umožňuje, aby vnitrostátní soudy v rámci svých pravomocí zajistily plnou
účinnost unijního práva, rozhodují-li o sporu, který jim byl předložen (viz zejména
rozsudky ze dne 5. října 2004, Pfeiffer a další, C-397/01 až C-403/01, Sb. rozh. s. I-8835,
bod 114; ze dne 23. dubna 2009, Angelidaki a další, C-378/07 až C-380/07, Sb. rozh.
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s. I-3071, body 197 a 198, jakož i rozsudek ze dne 19. ledna 2010, Kücükdeveci, C-555/07,
Sb. rozh. s. I-365, bod 48).

25      Tato zásada konformního výkladu vnitrostátního práva má samozřejmě určité
meze. Povinnost vnitrostátního soudu přihlížet k obsahu směrnice, pokud vykládá
a používá relevantní pravidla vnitrostátního práva, je tak omezena obecnými právními
zásadami a nemůže sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva contra legem (viz
rozsudek ze dne 15. dubna 2008, Impact, C-268/06, Sb. rozh. s. I-2483, bod 100, jakož
i výše uvedený rozsudek Angelidaki a další, bod 199).

26      Ve věci v původním řízení předkládající soud podle svého tvrzení naráží na takové
omezení. Má za to, že čl. L. 223-2 první pododstavec code du travail, podle něhož je
nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok podmíněn skutečně odpracovanou dobou
v trvání nejméně jednoho měsíce během referenčního období, nelze vykládat v souladu
s článkem 7 směrnice 2003/88.

27      V tomto ohledu je třeba připomenout, že zásada konformního výkladu nadto
vyžaduje, aby vnitrostátní soudy učinily vše, co spadá do jejich pravomoci, s tím, že
vezmou v úvahu veškeré vnitrostátní právo a použijí metody výkladu jím uznané, aby
zajistily plnou účinnost dotčené směrnice a došly k výsledku, který by byl v souladu
s cílem sledovaným touto směrnicí (viz rozsudek ze dne 4. července 2006, Adeneler
a další, C-212/04, Sb. rozh. s. I-6057, bod 111, jakož i výše uvedený rozsudek Angelidaki
a další, bod 200).

28      Ve věci v původním řízení je přitom článek L. 223-4 code du travail, podle něhož se
na určité doby nepřítomnosti v práci nevztahuje požadavek skutečně odpracované doby
během referenčního období, nedílnou součástí vnitrostátního práva, kterou musí vzít
vnitrostátní soudy v úvahu.

29      Kdyby totiž vnitrostátní soud vykládal článek L. 223-4 code du travail v tom
smyslu, že doba nepřítomnosti z důvodu úrazu při cestě do či ze zaměstnání musí být
považována za dobu nepřítomnosti z důvodu pracovního úrazu, aby zajistil článku 7
směrnice 2003/88 plný účinek, nenarazil by tento soud na meze konformního výkladu
článku L. 223-2 code du travail, zmíněné v bodě 26 tohoto rozsudku.

30      V tomto ohledu je třeba upřesnit, že článek 7 směrnice 2003/88 nečiní žádný rozdíl
mezi pracovníky, kteří jsou během referenčního období nepřítomni v práci na základě
pracovního volna z důvodu nemoci, a těmi, kteří během tohoto období skutečně pracovali
(viz bod 20 tohoto rozsudku). Z toho vyplývá, že nárok pracovníka nepřítomného během
referenčního období v práci ze zdravotních důvodů na placenou dovolenou za kalendářní
rok nemůže členský stát vázat na podmínku skutečného výkonu práce během tohoto
období. Podle článku 7 směrnice 2003/88 nemůže být v případě žádného pracovníka, ať
již má během uvedeného období pracovní volno z důvodu nemoci v důsledku úrazu,
k němuž došlo na pracovišti či jinde, nebo v důsledku nemoci jakékoliv povahy či původu,
dotčen jeho nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů.

31      Z výše uvedeného vyplývá, že předkládající soud musí, s přihlédnutím k veškerému
vnitrostátnímu právu, zejména k článku L. 223-4 code du travail, a za použití jím uznané
metody výkladu, za účelem zajistit plnou účinnost směrnice 2003/88 a dojít k výsledku,
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který by byl v souladu s cílem sledovaným touto směrnicí, ověřit, zda může dospět
k výkladu tohoto práva umožňujícímu nahlížet na nepřítomnost pracovníka z důvodu
úrazu při cestě do či ze zaměstnání jako na jeden z případů zmíněných v uvedeném
článku code du travail.

32      Pokud by takový výklad nebyl možný, je třeba přezkoumat, zda má čl. 7 odst. 1
směrnice 2003/88 přímý účinek, a případně to, zda se jej M. Dominguez může vůči
žalovaným v původním řízení, zejména vůči jejímu zaměstnavateli, tedy CICOA,
s ohledem na jejich právní povahu dovolávat.

33      V tomto ohledu vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora, že ve všech
případech, kdy se ustanovení směrnice z hlediska obsahu jeví jako bezpodmínečná
a dostatečně přesná, jsou jednotlivci oprávněni dovolávat se jich před vnitrostátními
soudy vůči státu, jestliže směrnici neprovedl ve stanovené lhůtě do vnitrostátního práva
nebo ji provedl nesprávně (viz zejména výše uvedený rozsudek ze dne 5. října 2004,
Pfeiffer a další, bod 103, jakož i citovaná judikatura).

34      Článek 7 směrnice 2003/88 tato kritéria splňuje vzhledem k tomu, že členským
státům jednoznačně ukládá přesnou povinnost dosáhnout výsledku, která není vázána na
žádnou podmínku, co se týče použití pravidla v ní obsaženého, spočívajícího v přiznání
nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů každému
pracovníkovi.

35      I když článek 7 směrnice 2003/88 ponechává členským státům určitý prostor
k posouzení při přijímání podmínek pro získání a přiznávání nároku na placenou
dovolenou za kalendářní rok, který stanoví, tato okolnost se nedotýká přesnosti
a bezpodmínečnosti povinnosti stanovené tímto článkem. V tomto ohledu je třeba
poznamenat, že článek 7 směrnice 2003/88 nefiguruje mezi ustanoveními uvedené
směrnice, od nichž článek 17 umožňuje odchylku. Je tedy možné určit minimální ochranu,
kterou musí členské státy v každém případě na základě tohoto článku 7 poskytnout (viz
obdobně výše uvedený rozsudek Pfeiffer a další, bod 105).

36      Vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88 splňuje podmínky pro to, aby
měl přímý účinek, je třeba kromě toho konstatovat, že CICOA, jeden ze dvou žalovaných
v původním řízení, který je zaměstnavatelem M. Dominguez, je instituce činná v oblasti
sociálního zabezpečení.

37      Je pravda, že podle ustálené judikatury směrnice sama o sobě nemůže zakládat
jednotlivci povinnosti, a není tudíž možno se jí jako takové vůči němu dovolávat (viz
zejména ze dne 14. července 1994, Faccini Dori, C-91/92, Recueil, s. I-3325, bod 20; ze
dne 7. března 1996, El Corte Inglés, C-192/94, Recueil s. I-1281, bod 15; výše uvedený
rozsudek Pfeiffer a další, bod 108, jakož i výše uvedený rozsudek Kücükdeveci, bod 46).

38      Nicméně je třeba připomenout, že pokud se jednotlivci mohou dovolávat směrnice
nikoliv vůči soukromé osobě, ale vůči státu, mohou tak učinit, ať tento stát jedná jako
zaměstnavatel, nebo jako veřejný orgán. V jednom i druhém případě je totiž třeba
zabránit tomu, aby stát nemohl získat prospěch ze svého porušení unijního práva (viz
zejména rozsudky ze dne 26. února 1986, Marshall, 152/84, Recueil, s. 723, bod 49; ze
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dne 12. července 1990, Foster a další, C-188/89, Recueil, s. I-3313, bod 17, jakož i ze dne
14. září 2000, Collino a Chiappero, C-343/98, Recueil, s. I-6659, bod 22).

39      Mezi entity, proti kterým se lze dovolávat ustanovení směrnice, která mohou
vyvolávat přímé účinky, tak patří útvar, který byl bez ohledu na svou právní formu
pověřen na základě aktu orgánu veřejné správy výkonem služby ve veřejném zájmu pod
kontrolou posledně uvedeného orgánu a který k tomu disponuje výjimečnými
pravomocemi ve srovnání s těmi, které vyplývají z pravidel použitelných na vztahy mezi
jednotlivci (viz zejména výše uvedené rozsudky Foster a další, bod 20; Collino
a Chiappero, bod 23, jakož i rozsudek ze dne 19. dubna 2007, Farrell, C-356/05, Sb. rozh.
s. I-3067, bod 40).

40      Vnitrostátní soud tedy musí ověřit, zda se článku 7 odst. 1 směrnice 2003/88 lze
dovolávat vůči CICOA.

41      V případě kladné odpovědi by v důsledku článku 7 směrnice 2003/88, který splňuje
podmínky pro to, aby měl přímý účinek, byl vnitrostátní soud povinen nepoužít jakékoliv
odporující vnitrostátní ustanovení.

42      V případě záporné odpovědi je třeba připomenout, že i jasné, přesné
a bezpodmínečné ustanovení směrnice, která má poskytnout práva nebo uložit povinnosti
jednotlivcům, nemůže být jako takové uplatňováno v rámci sporu probíhajícího výlučně
mezi jednotlivci (viz výše uvedený rozsudek Pfeiffer a další, bod 109).

43      V takové situaci se účastník řízení poškozený neslučitelností vnitrostátního práva
s unijním právem nicméně může dovolávat judikatury vycházející z rozsudku ze dne
19. listopadu 1991, Francovich a další (C-6/90 a C-9/90, Recueil, s. I-5357), aby případně
dosáhl náhrady utrpěné škody.

44      Na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že

–        předkládající soud musí, s přihlédnutím k veškerému vnitrostátnímu právu, zejména
k článku L. 223-4 code du travail a za použití jím uznané metody výkladu, za účelem
zajistit plnou účinnost článku 7 směrnice 2003/88 a dojít k výsledku, který by byl
v souladu s cílem sledovaným touto směrnicí, ověřit, zda může dospět k výkladu tohoto
práva umožňujícímu nahlížet na nepřítomnost pracovníka z důvodu úrazu při cestě do či
ze zaměstnání jako na jeden z případů zmíněných v uvedeném článku code du travail;

–        pokud takový výklad není možný, vnitrostátní soud musí ověřit, zda se s ohledem
na právní povahu žalovaných v původním řízení vůči nim lze dovolávat přímého účinku
čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88;

–        pokud vnitrostátní soud nemůže dosáhnout výsledku stanoveného článkem 7
směrnice 2003/88, může se nicméně účastník řízení poškozený neslučitelností
vnitrostátního práva s unijním právem dovolávat výše uvedeného rozsudku Francovich
a další, aby případně dosáhl náhrady utrpěné škody.

 Ke třetí otázce

45      Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda článek 7 směrnice 2003/88
musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu ustanovení, které podle příčiny
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nepřítomnosti pracovníka, jenž má volno z důvodu nemoci, stanoví dobu trvání placené
dovolené za kalendářní rok rovnající se minimální době čtyř týdnů zaručené touto
směrnicí nebo delší.

46      V tomto ohledu je třeba připomenout, jak bylo konstatováno v bodě 30 tohoto
rozsudku, že článek 7 směrnice 2003/88 nijak nerozlišuje podle příčiny nepřítomnosti
pracovníka, který má řádné volno z důvodu nemoci, jelikož každý pracovník, ať již má
volno z důvodu nemoci v důsledku úrazu, k němuž došlo na pracovišti či jinde, nebo
v důsledku nemoci jakékoliv povahy či původu, má nárok na placenou dovolenou za
kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů.

47      Nicméně, jak uvedla generální advokátka v bodě 178 svého stanoviska a Evropská
komise ve svém písemném vyjádření, závěr učiněný v předchozím bodě neznamená, že
směrnice 2003/88 brání vnitrostátním předpisům, které stanoví nárok na placenou
dovolenou za kalendářní rok v trvání déle než čtyři týdny, přiznaný za podmínek získání
a přiznávání stanovených uvedeným vnitrostátním právem.

48      Z výslovného znění čl. 1 odst. 1 a 2 písm. a) jakož i čl. 7 odst. 1 a článku 15 směrnice
2003/88 totiž vyplývá, že tato směrnice se omezuje na stanovení minimálních požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví pro úpravu pracovní doby a nedotýká se práva členských
států uplatňovat vnitrostátní předpisy, které jsou pro ochranu pracovníků příznivější.

49      Členské státy tak mohou stanovit, že nárok na placenou dovolenou za kalendářní
rok přiznaný vnitrostátním právem se liší podle příčiny nepřítomnosti pracovníka ze
zdravotních důvodů, za podmínky, že bude vždy roven minimální době čtyř týdnů
stanovené v článku 7 uvedené směrnice nebo delší.

50      Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88 musí být vykládán
v tom smyslu, že nebrání vnitrostátnímu ustanovení, které podle příčiny nepřítomnosti
pracovníka, jenž má volno z důvodu nemoci, stanoví dobu trvání placené dovolené za
kalendářní rok rovnající se minimální době čtyř týdnů zaručené touto směrnicí nebo delší.

 K nákladům řízení

51      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu
incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je
k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných
vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Článek 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne
4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musí být vykládán
v tom smyslu, že 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.

2)      Předkládající soud musí, s přihlédnutím k veškerému vnitrostátnímu právu,
zejména k článku L. 223-4 code du travail, a za použití jím uznané metody výkladu,
za účelem zajistit plnou účinnost článku 7 směrnice 2003/88 a dojít k výsledku,
který by byl v souladu s cílem sledovaným touto směrnicí, ověřit, zda může dospět
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k výkladu tohoto práva umožňujícímu nahlížet na nepřítomnost pracovníka z důvodu
úrazu při cestě do či ze zaměstnání jako na jeden z případů zmíněných v uvedeném
článku code du travail.

Pokud takový výklad není možný, vnitrostátní soud musí ověřit, zda se s ohledem na
právní povahu žalovaných v původním řízení vůči nim lze dovolávat přímého účinku
čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88.

Pokud vnitrostátní soud nemůže dosáhnout výsledku stanoveného článkem 7
směrnice 2003/88, může se nicméně účastník řízení poškozený neslučitelností
vnitrostátního práva s unijním právem dovolávat rozsudku ze dne 19. listopadu 1991,
Francovich a další (C-6/90 a C-9/90), aby případně dosáhl náhrady utrpěné škody.

3)      Článek 7 odst. 1 směrnice 2003/88 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání
vnitrostátnímu ustanovení, které podle příčiny nepřítomnosti pracovníka, jenž má
volno z důvodu nemoci, stanoví dobu trvání placené dovolené za kalendářní rok
rovnající se minimální době čtyř týdnů zaručené touto směrnicí nebo delší.
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