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Vážení čtenáři,
představujeme Vám letošní poslední číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. Ani na konci roku tak nepřijdete o vybraná rozhodnutí Soudní dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva či vrcholných evropských
soudů.
Z rozhodovací praxe posledně jmenovaných soudů stojí za povšimnutí zejména rozsudek francouzského Cour de Cassation
ze dne 25. listopadu 2020, ve kterém byla v kontextu směrnice Rady 78/855 řešena právní otázka trestní odpovědnosti
nástupnické společnosti za jednání zanikající společnosti, ke kterému došlo před fúzí sloučením. Tento soud dospěl
k závěru, že za určitých okolností k přechodu této trestní odpovědnosti dojít může.
Evropský soud pro lidská práva se ve svém rozsudku ve věci Ćwik proti Polsku zabýval tím, zda lze informace získané
v důsledku mučení nebo nelidského zacházení provedeného soukromou osobou použít jako důkaz v rámci trestního řízení. Dospěl k závěru, že vzhledem k okolnostem případu takové použití důkazů možné není. Za pozornost stojí i rozsudek ve věci Jecker proti Švýcarsku, ve kterém se Soud zabýval otázkou ochrany zdrojů novinářů. Soud uvedl, že s ohledem
na význam veřejné ochrany zdrojů pro svobodu tisku v demokratické společnosti je požadavek na zveřejnění zdroje možný jen ve veřejném zájmu, který musí být konkrétně, nikoliv abstraktně, odůvodněn.
Lucemburský soud se ve svém rozsudku ve věci C-510/19, AZ, zabýval tím, zda je nizozemský státní zástupce justičním
orgánem ve smyslu příslušných ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. Dospěl k závěru, že
s ohledem na to, že tento státní zástupce není nezávislý a podléhá moci výkonné, takovým justičním orgánem není. Ve
svém dalším rozsudku ve věci C-529/19, Möbel Kraft GmbH & Co. KG, se Soudní dvůr zabýval výjimkou z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o koupi zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka.
Dospěl k závěru, že pro posouzení (ne)možnosti od smlouvy odstoupit je irelevantní, zda obchodník zahájil výrobu uvedeného zboží či nikoliv.
Příjemné čtení a šťastný nový rok Vám přeje
Redakce Bulletinu

V případě zájmu o pravidelné zasílání našeho Bulletinu se na nás můžete
obrátit prostřednictvím e-mailu international@nsoud.cz.
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JUDIKATURA VRCHOLNÝCH SOUDŮ

Zdroj

Francie: Kasační soud
Rozsudek č. 2333 (18-86.955) ze dne 25. listopadu 2020

Trestní odpovědnost nástupnické společnosti za jednání zanikající společností před fúzí sloučením
Úplné znění rozhodnutí
Tisková zpráva
Jeden z trestních senátů Kasačního soudu dne 25. listopadu 2020 ve
svém rozsudku č. 2333 (18-86.955) rozhodnul, že v případě fúze
sloučením může být za splnění určitých podmínek nástupnická společnost odsouzena v rámci trestního řízení a lze jí uložit peněžitý
trest nebo trest konfiskace za jednání zanikající společností před
provedením uvedené transakce.
Trestní senát Kasačního soudu svým rozsudkem ze dne
25. listopadu 2020 podstatným způsobem změnil svou
dosavadní judikaturu v otázce přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby v případě fúze sloučením jedné společnosti s jinou společností. Tento rozsudek je obzvláště
důležitý v tom, že nyní vylučuje posouzení fúze sloučením
ztotožněním zanikající společnosti se smrtí fyzické osoby.
Kasační soud tak upustil od této antropomorfní koncepce
a s přihlédnutím ke specifičnosti právnických osob se snaží vyvodit důsledky ekonomické reality fúze a za určitých
podmínek povoluje přechod trestní odpovědnosti ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost.
V projednávané věci byl skutkový stav následující. Po požáru, ke kterému došlo dne 28. ledna 2002 v archivních
skladech společnosti Intradis, podal státní zástupce
v Amiens dne 24. dubna 2002 návrh na zahájení soudního
vyšetřování z důvodu neúmyslného zničení majetku patřícího jiné osobě. Společnost Intradis byla následně předvolána k trestnímu soudu na líčení dne 23. listopadu 2017.
V mezidobí, dne 31. března 2017, byla společnost Recall
France a její dceřiná společnost Intradis sloučena se společností Iron Mountain v rámci fúze sloučením. Společnost Iron Mountain byla následně zúčastněnými civilními
stranami řízení několik krát předvolána, aby se dostavila
k líčení dne 23. listopadu 2017. Společnost Iron Mountain
zároveň dobrovolně vstoupila do řízení a požadovala, aby
se zastavilo trestní stíhání z důvodu zániku společnosti
Intradis. Trestní soud následně mezitímním rozsudkem
nařídil doplnění informací za účelem objasnění skutko-

vých okolností při fúzi sloučením a zjištění všech jednotlivých skutečností týkajících se probíhajícího řízení. I když
se společnost Iron Mountain proti tomuto rozhodnutí
odvolala, odvolací soud svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.
Kasační soud se v rámci dovolání zabýval otázkou, za jakých podmínek může být nástupnická společnost v případě fúze sloučením trestně odpovědná a následně i odsouzena za činy, kterých se před fúzí dopustila zanikající společnost. Ve smyslu předcházející konstantní judikatury
Kasačního soudu a ustanovení článku 121-1 trestního zákona, podle kterého „každý může být trestně odpovědný
pouze za vlastní jednání“, se až doposud bránilo trestnímu
stíhání nástupnické společnosti za činy spáchané zanikající
společností před fúzí. Tento antropomorfní výklad článku
121-1 trestního zákoníku byl založen na připodobnění
k smrti fyzické osoby a proto fúze, při které došlo k zániku společnosti a ztrátě její právní subjektivity, měla za následek skončení trestního stíhání podle článku 6 trestního
řádu. V důsledku toho nemohla být ani nástupnická společnost, jako samostatná právnická osoba, stíhána za trestné činy spáchané zanikající společností. Uvedený výklad
byl navíc podle Kasačního soudu jediným, kterým by zajistil soulad s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále jako „Úmluva“) a navazující judikatury
Evropského soudu pro lidská práva.
Kasační soud se v projednávaném rozhodnutí rozhodnul
změnit tento antropomorfní přístup k fúzi sloučením ze
dvou důvodů. Podle Kasačního soudu tento přístup nezohledňoval specifičnost právnické osoby, která může změnit formu bez likvidace a tento rovněž nebyl v souladu
s ekonomickou realitou. Základem, ze kterého Kasační
soud vycházel byla dvě rozhodnutí evropských soudů –
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C343/13, Modelo Continente Hipermercados [1] a následně rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Carrefour France proti Francii [2].
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Kasační soud nejprve poukázal na rozsudek ve věci C343/13 z března 2015. Z něho vyplynulo, že třetí směrnice
Rady 78/855 založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy,
o fúzích akciových společností (dále jako „směrnice
78/855“) [3] musí být vykládána tak, že „fúze sloučením“
ve smyslu jejího čl. 3 odst. 1 má za následek přechod povinnosti na nástupnickou společnost zaplatit pokutu uloženou konečným rozhodnutím po této fúzi za porušení
pracovněprávních předpisů, kterých se dopustila zanikající
společnost před uvedenou fúzí. Podle Soudního dvora,
pokud by nepřecházela na nástupnickou společnost odpovědnost za správní delikty jako součást pasiv zanikající
společnosti, tato odpovědnost by zanikla. Pro Kasační
soud v tom čase nebyl uvedený závěr dostačující, aby změnil svou judikaturu. K významnému posunu judikatury
došlo až následně v důsledku rozsudku ve věci Carrefour
France proti Francii z roku 2019, ve kterém Evropský soud
pro lidská práva založil své rozhodnutí na ekonomické
kontinuitě existující mezi zanikající společností a nástupnickou společností, ze které vyvodil, že zanikající společnost není ve vztahu k nástupnické společnosti ve skutečnosti „odlišnou“. V důsledku toho měl za to, že uložení
pokuty nástupnické společnosti za činy omezující hospodářskou soutěž spáchané před fúzí zanikající společností
neporušuje zásadu personality trestů. Kasační soud proto
z těchto důvodů opustil výše uvedený antropomorfní přístup ve vztahu k fúzi sloučením, přijal závěry i z rozsudku
ve věci C-343/13 a vytvořil prostor pro nový výklad článku 121-1 trestního zákoníku, který tak umožňuje trestní
odpovědnost nástupnické společnosti za trestné činy spáchané zanikající společností před fúzí sloučením.
Závěr Kasačního soudu, podle kterého může dojít
k přechodu trestní odpovědnosti, ovšem podléhá několika
omezením a podmínkám. V první řadě se musí jednat
o fúze spadající do rozsahu směrnice o fúzích akciových
společností ve světle poslední kodifikované verze směrnice 2017/1132 o některých aspektech práva obchodních
společností [4], což v případě Francie znamená, že se to
týká zejména akciových společností. Zadruhé, přechod
trestní odpovědnosti se týká pouze peněžitých trestů nebo
trestu konfiskace, které lze uložit nástupnické společnosti.
Toto omezení vyplývá z univerzálního převodu ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost. Zatřetí, nástupnická společnost, která pokračuje v činnosti zanikající
společností, má v rámci řízení stejná práva jako měla společnost zanikající a může použít jakýkoliv prostředek obrany, který měla zanikající společnost k dispozici. Nakonec,
nový výklad Kasačního soudu se z důvodu právní jistoty
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a také s ohledem na čl. 7 Úmluvy, vztahuje pouze na fúze
po tomto rozhodnutí, tj. fúze, ke kterým došlo po 25. listopadu 2020. Uvedený výklad se v důsledku toho nevztahuje ani na projednávaný případ.
Z výše uvedených závěrů tedy vyplývá, že v případě fúze
sloučením jedné společnosti s jinou společností v rozsahu
výše uvedené směrnice, může být nástupnická společnost
odsouzena v rámci trestního řízení a lze jí uložit peněžitý
trest nebo trest konfiskace za trestné činy spáchané zanikající společností před provedením uvedené transakce.
V důsledku toho může soud, který shledal, že došlo k fúzi
sloučením (v rámci které došlo i k zániku společnosti) ve
smysle výše uvedené směrnice, a poté, co dospěl k závěru,
že skutečnosti, pro které se vede trestní řízení byly prokázány, shledat nástupnickou společnost vinnou ze spáchání
těchto trestních činů a uložit jí peněžitý trest nebo trest
konfiskace.
Kasační soud nakonec poprvé rozhodl i o tom, že nástupnické společnosti může vzniknout úplná trestní odpovědnost, pokud bylo cílem fúze, aby se zanikající společnost
zbavila své trestní odpovědnosti. V takovém případě představuje fúze obcházení zákona, a proto lze uvedený závěr
použít na všechny společnosti bez ohledu na jejich formu
a lze jim uložit jakoukoli trestní sankci. I když Kasační
soud o této konkrétní otázce doposud nerozhodoval, nejedná se o změnu doktríny Kasačního soudu a tento závěr
tak nebyl dle tohoto soudu nepředvídatelný. Lze ho tak
aplikovat i na fúze sloučením uzavřené před tímto rozsudkem, tj. i v případech, kdy došlo k fúzi před 25. listopadem
2020.
Ladislav Kováč
[1] Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. března 2015 ve
věci C-343/13 Modelo Continente Hipermercados SA proti Autoridade Para As Condições de Trabalho - Centro Local do Lis
(ACT).
[2] Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze
dne 1. října 2019 ve věci Carrefour France proti Francii,
č. 37858/14.
[3] Třetí směrnice Rady ze dne 9. října 1978, založená na
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností.
[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech
práva obchodních společností.

5

Bulletin

Roč. XI, č. 4/2020

Zdroj

Německo: Spolkový ústavní soud
Usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020, sp. zn. 1 BvR 3214/15
(Proti)ústavnost rozšířeného používání údajů („data mining“) podle zákona o protiteroristické databázi
Úplné znění rozhodnutí
Tisková zpráva
První senát německého Spolkového ústavního soudu dne 10. listopadu 2020 ve svém usnesení sp. zn. 1 BvR 3214/15 rozhodnul, že
ustanovení § 6a odst. 2 první věta zákona o protiteroristické databázi je v rozporu se Základním zákonem, jelikož zasahuje do práva na samostatné rozhodování o osobních informacích vyplývající
z čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 1 odst. 1 Základního zákona.
V roce 2006 vstoupil v Německu v účinnost zákon o protiteroristické databázi (Antiterrordateigesetz) (dále jako
„ATDG“) [1], jehož primárním účelem bylo vytvoření
společné databáze pro různé bezpečnostní orgány, která
v zásadě usnadňovala vyřizování žádosti o informace mezi
jednotlivými oprávněnými subjekty. Uvedená protiteroristická databáze představuje společnou databázi policejních
orgánů a zpravodajských služeb, která slouží k boji proti
mezinárodnímu terorismu. Ve standardních případech,
ustanovení § 5 odst. 1 č. 1 písm. a) ATDG umožňuje, aby
příslušné orgány měly přímý přístup k základním údajům
uloženým v protiteroristické databázi za účelem identifikace osob. Tyto údaje zahrnují jméno, pohlaví a datum narození (§ 3 odst. 1 písm. a) ATDG), nicméně se nevztahuje
na přístup k rozšířeným datům uložených v databázi (§ 3
odst. 1 písm. b) ATDG), jako jsou údaje o bankovním
účtu, rodinném stavu a etnickém původu.
V návaznosti na rozsudek Spolkového ústavního soudu
z dubna 2013, kterým první senát prohlásil několik ustanovení ATDG za neslučitelné se Základním zákonem, federální zákonodárce ustanovení ATDG s účinností od 1.
ledna 2015 novelizoval. Do zákona nově vložil ustanovení
§ 6a, které za určitých podmínek a v souvislosti
s „projektem“ umožnilo rozšířené používání dat uložených v databázi ve smyslu ustanovení § 3 ATDG. Podle
tohoto ustanovení se bezpečnostní orgány mohou zapojit
do rozšířeného využívání dat uložených v protiteroristické
databázi, což jde nad rámec usnadňování žádostí o informace. Ustanovení § 6a odst. 1 až 3 ATDG následně rozlišuje mezi různými účely rozšířeného použití: § 6a odst. 1
ATDG umožňuje v konkrétním případě rozšířené použití
v rámci konkrétního projektu ke shromažďování a analýze
informací o mezinárodních teroristických činnostech, § 6a

odst. 2 věta první ATDG povoluje takové použití ke stíhání kvalifikovaných trestných činů mezinárodního terorismu a § 6a odst. 3 věta první ATDG umožňuje uvedené
použití k prevenci těchto kvalifikovaných trestných činů.
Ustanovení § 6a ATDG tak umožňovalo přímé použití
protiteroristické databáze, včetně generování nových zpravodajských informací ze vzájemných souvislostí mezi uloženými daty („data mining“). Takové použití bylo dříve
přípustné pouze v naléhavých případech.
Spolkový ústavní soud následně posuzoval ústavnost ustanovení § 6a ATDG, kterému se vytýkalo, že zasahovalo
do základního práva na samostatné rozhodování o osobních informacích ve smyslu čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 1
odst. 1 Základního zákona.
Spolkový ústavní soud v první řadě uvedl, že ustanovení,
která povolují sdílení údajů mezi policejními orgány
a zpravodajskými službami, musí splňovat zvláštní ústavní
požadavky vyplývající ze zásady oddělení údajů policie
a zpravodajských služeb. Specifický dopad těchto pravomocí na základní práva předpokládá, že se stanoví podrobné požadavky, které musí být splněny s ohledem na
ochranu právních zájmů a na hranici zásahu. Dále uvedl,
že rozšířené používání údajů podle § 6a ATDG představuje větší zásah do základních práv. Proto podle Spolkového
ústavního soudu musí nové zpravodajské informace a fakta získané kombinací údajů z různých zpravodajských
a policejních zdrojů uložených v jedné databázi sloužit
mimořádně významnému veřejnému zájmu. Kromě toho
musí být zásah spojen s dostatečně konkrétně vytyčenou
hranicí, pokud jde o rozšířené používání za účelem odvrácení nebezpečí pro veřejnou bezpečnost, vymáhání práva
a plnění úkolů orgánů, které nemají operativní pravomoci,
jako jsou například zpravodajské služby.
Spolkový ústavní soud následně uvedl konkrétní požadavky, které musí být v tomto případě splněny. Vzhledem
k dopadu na základní práva vyžaduje rozšířené využívání
protiteroristické databáze za účelem odvrácení nebezpečí
pro veřejnou bezpečnost alespoň existenci dostatečně
identifikovatelného nebezpečí v tom smyslu, že zde existují přinejmenším faktické náznaky možnosti vzniku zvláštního nebezpečí pro chráněné právní zájmy. V případě roz6
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šířeného použití ve formě zpravodajských analýz to musí
být nezbytné pro vyšetřování konkrétní akce nebo skupiny, která v konkrétním případě vyžaduje dohled zpravodajských služeb. Musí tedy být alespoň možné určit typ
incidentu, který by mohl nastat a rovněž to, že k němu
dojde v předvídatelném časovém rámci. V případě rozšířeného použití pro donucovací účely musí existovat podezření na základě konkrétních skutečností, u nichž se objevily konkrétní okolnosti, které podezření podporují.
Ustanovení § 6a odst. 2 první věta ATDG ovšem tyto požadavky podle Spolkového ústavního soudu nesplňuje.
I když toto ustanovení povoluje pouze rozšířené použití
pro ochranu zvláště závažných právních zájmů, pravomoci
podle § 6a odst. 2 první věty ATDG nemají stanovenou
dostatečně kvalifikovanou hranici. Podle tohoto ustanovení postačuje, aby bylo vyšetřování „dalších skutečností
konkrétního případu nutné v konkrétním případě“. Na
rozdíl od počátečního podezření stanoveného v trestním
řádu, ustanovení § 6a odst. 2 ATDG jasně nestanovuje, že

v souvislosti s rozšířeným použitím pro donucovací účely
je nutné konkrétní podezření, které se již zformovalo a je
podloženo konkrétními skutkovými okolnostmi.
Spolkový ústavní soud proto považoval předmětnou stížnost za částečně opodstatněnou, když uzavřel, že § 6a
odst. 2 první věta ATDG porušuje právo na samostatné
rozhodování o osobních informacích vyplývající z čl. 2
odst. 1 ve spojení s čl. 1 odst. 1 Základního zákona. Uvedené ustanovení nesplnilo požadavek přiměřenosti, a proto ani zásah vyplývající z tohoto ustanovení nebyl odůvodněný. Ostatní ustanovení § 6a ATDG však Spolkový ústavní soud shledal za souladné se Základním zákonem.
Ladislav Kováč
[1] Zákon o zřízení standardizované ústřední protiteroristické databáze pro policejní orgány a zpravodajské služby
federace a spolkových zemí.

Zdroj

Spojené království: Nejvyšší soud
Rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království ze dne 6. 11. 2020, [2020] UKSC 44
K podmínkám a rozsahu použití unijního principu res iudicata z hlediska vnitrostátních soudů
Úplné znění
Tisková zpráva
Nejvyšší soud Spojeného království se v uvedeném rozhodnutí zabýval otázkou, zda byly anglické soudy ve vnitrostátním soudním řízení o žalobě na náhradu škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže vázány určitými skutkovými zjištěními Tribunálu
Soudního dvora Evropské unie učiněnými při přezkumu rozhodnutí
Komise. Dospěl k závěru, že nikoli, neboť jednak o odvolání proti
rozhodnutí Tribunálu ještě nebylo Soudním dvorem rozhodnuto,
jednak je nutno závaznost určitých skutkových zjištění svazovat
s kontextem rozhodnutí, v jehož rámci byla učiněna a jehož nosné
důvody podporují.
Anotované rozhodnutí se zabývá podmínkami, při jejichž
splnění se stává rozhodnutí některého ze soudních orgánů
Evropské unie závazným v následných soudních řízeních,
včetně těch před vnitrostátními soudy, jakož i rozsahem
takové závaznosti. Jinými slovy se týká podmínek a rozsahu uplatnění principu absolutní res iudicata. Ten se,
v protikladu k principu relativní res iudicata, podle něhož
konečné rozhodnutí soudu vylučuje pozdější zahájení řízení v téže věci, tj. mezi týmiž účastníky, o tomtéž předmětu

a založené na týchž právních důvodech, týká účinků rozhodnutí erga omnes. To znamená, že jednak výrok rozhodnutí, avšak dále i určitá zjištění soudu vedoucí k tomuto
výroku zavazují nejen strany předmětného řízení, nýbrž
pro futuro i jiné orgány.

Nejvyšší soud zde rozhodoval o odvolání žalovaných
(jinak též „Servier“), kteří vyvinuli a vyráběli lék proti kardiovaskulárním chorobám spadající do skupiny tzv. ACE
inhibitorů („Perindopril“), ve věci žalob národních zdravotních úřadů Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska
(„žalobci“). Žalobci spatřovali v jednání žalovaných rozpor s čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie
(dále „SFEU“), neboť tito tvrzeně uzavírali protisoutěžní
dohody s dodavateli a výrobci generického Perindoprilu
[1], respektive zneužívali své dominantní postavení na trhu. Domáhali se poté náhrady škody vzniklé navýšením
ceny Perindoprilu, které bylo důsledkem uvedeného protisoutěžního jednání.
V roce 2009 Komise zahájila řízení podle čl. 101 a 102
SFEU proti společnostem Servier ohledně toho, zda jejich
jednání bránilo vstupu generického Perindoprilu na trh.
7
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V roce 2014 Komise v tomto ohledu shledala porušení
pravidel soutěže a uložila spol. Servier pokutu. Uvedené
rozhodnutí ovšem v části porušení čl. 102 SFEU
v prosinci 2018 zrušil Tribunál Soudního dvora EU
s odůvodněním, že Komise chybně vymezila relevantní
trh, který se v rozhodné době neomezoval pouze na Perindopril. Jak Komise, tak spol. Servier se proti tomuto rozhodnutí odvolali k Soudnímu dvoru, který doposud nerozhodl.
Ačkoli vnitrostátní řízení o věci samé bylo do skončení
řízení před orgány Evropské unie přerušeno, anglický
vrchní soud (High Court) nařídil v lednu 2018 řízení
o předběžných otázkách (trial of preliminary issues), v němž
posuzoval, zda bylo v rozhodné době rozumné a vhodné
předepisovat jiný ACE inhibitor namísto Perindoprilu
spolu s případnými důvody, proč nikoli, a dále zda měli
žalobci podniknout kroky k podpoře praxe předepisování
generických ACE inhibitorů. Žalovaní přitom tvrdili, že
v rámci tohoto řízení je vrchní soud částečně vázán zjištěními Tribunálu ohledně toho, že mezi Perindoprilem
a ostatními ACE inhibitory nebyly významnější rozdíly, že
tyto inhibitory byly lékaři považovány za substituty Perindoprilu a že zde neexistovaly důvody, proč by tyto inhibitory nemohly být předepisovány namísto Perindoprilu.
Vrchní soud však dovodil, že překážka absolutní res iudicata v této věci dána není, což následně potvrdil i odvolací
soud (Court of Appeal).

Nejvyšší soud v prvé řadě konstatoval, že v důsledku stále
probíhajícího řízení před Soudním dvorem v dané věci
doposud neexistuje konečné rozhodnutí, které již nemůže
být napadeno opravnými prostředky, což je jedna
z podmínek aplikace principu absolutní res iudicata. Zjištění
Tribunálu proto anglické soudy (doposud) nezavazují
a nevyvstává tak ani předběžná otázka stran výkladu podmínek aplikace principu absolutní res iudicata, kterou by
bylo třeba předložit Soudnímu dvoru. Zároveň se však
Nejvyšší soud rozhodl z důvodu značného právního významu a pro účely pozdějších fází vnitrostátního řízení
v dané věci vyjádřit své stanovisko k otázce závaznosti
uvedených faktických zjištění Tribunálu tvrzené žalovanými.
Zde nejprve připomněl základy principu absolutní res iudicata položené v rozsudku Soudního dvora ze dne 1. června
2006 ve spojených věcech C-442/03 P a C-471/03 P [2],
kde byla posuzována otázka, zda je možné napadat určitá
zjištění Komise žalobou u Soudu prvního stupně, ačkoli
tato zjištění již reflektovala předchozí rozhodnutí Soudu
prvního stupně rušící dřívější rozhodnutí Komise. Soudní
dvůr dovodil, že nikoli, neboť první rozsudek Soudu prvního stupně je závazný na základě principu res iudicata
s absolutními účinky, což brání pozdějšímu přezkumu
otázek, které již byly v tomto rozsudku vyřešeny, a to
i v řízení mezi jinými stranami. Přitom tyto účinky nenáleží pouze výroku rozhodnutí (operative part), nýbrž i části
ratio decidendi, která je od výroku neoddělitelná.
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Rozsah a podmínky použitelnosti principu absolutní res
iudicata pak podle Nejvyššího soudu nutno určovat
s ohledem na jeho účel, který vyplývá z úpravy rušení aktů
orgánů Evropské unie rozhodnutím Soudního dvora podle čl. 263 a násl. SFEU. Pokud je totiž zrušen akt orgánu
Evropské unie z věcných, nikoli formálních důvodů, musí
být i s ohledem na čl. 266 SFEU zajištěna v zájmu stability
právních vztahů účinnost rozsudku jako celku, nikoli pouze výroku. V terminologii Soudního dvora je tak závaznou
i část „ratio decidendi“, čímž se rozumí důvod rozhodnutí
[2] včetně zjištění, která jsou nezbytná z hlediska podpory
výroku rozhodnutí. Nejvyšší soud pak i na základě další
judikatury Soudního dvora uzavřel, že část rozhodnutí se
stává závaznou z hlediska principu absolutní res iudicata
pouze potud, pokud by jejím nerespektováním došlo
k prolomení dovozených závěrů unijního soudu, respektive k přijetí konkurenčního závěru ohledně toho, co má
být učiněno pro dosažení souladu s požadavky práva Evropské unie.
V projednávané věci žalovaní dovozovali závaznost faktických zjištění podporujících závěr Tribunálu, že žalovanými
nebyl porušen čl. 102 SFEU, avšak ve zcela jiném kontextu. Podle Nejvyššího soudu tvořilo hlavní argument Tribunálu v kontextu porušení čl. 102 SFEU nesprávné vymezení relevantního trhu Komisí, konkrétně to, že relevantní trh se ve skutečnosti neomezoval na lék Perindopril. Ačkoli pak premisy tohoto argumentu Tribunálu
tvořily mj. právě ta skutková zjištění, jejichž závaznost
žalovaní dovozují v projednávané věci, tuto závaznost je
nutno omezovat výlučně na kontext závěru o (ne)
správnosti vymezení relevantního trhu. Předmětem projednávané věci je ovšem primárně otázka náhrady škody,
konkrétně pak otázky kauzálního nexu, blízkosti škody
a potenciální moderace její náhrady, což tvoří zcela jiný
kontext, přičemž tyto otázky jsou projednávány
v souvislosti s případným porušením čl. 101 SFEU.
V posuzovaném řízení tak nevyvstává otázka vymezení
relevantního trhu pro účely aplikace čl. 102 SFEU.
Nejvyšší soud pak neakceptoval argument žalovaných, že
i v takovém případě jsou předmětná faktická zjištění pro
vnitrostátní soudy závazná, neboť princip absolutní res
iudicata se vztahuje na veškerá řízení, jejichž předmět spadá
do působnosti unijního práva a v nichž vyvstanou tytéž
faktické otázky. Žalovaní se totiž takto snaží separovat
uvedená faktická zjištění od závěru uvedeného rozhodnutí
Tribunálu, avšak je to právě tento jejich vztah, který je činí
součástí rationis decidendi jakožto závazné části rozhodnutí
podle principu absolutní res iudicata. Široké chápání tohoto
principu žalovanými je podle Nejvyššího soudu taktéž
v rozporu s judikaturou Soudního dvora a vyplývají z něj
negativní praktické důsledky. Mimo jiné je totiž prakticky
nerozhodnutelné, jaká konkrétní faktická zjištění jsou „ta
zásadní“ z hlediska rationis decidendi, a tato zjištění sama
o sobě ukazují různými směry, kdy teprve jejich komplexní
posouzení umožňuje vyvodit z nich jednotný závěr relevantní z hlediska právního hodnocení. Pokud by proto
konkrétní faktická zjištění zavazovala soudy bez ohledu na
8
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kontext posuzované věci, mohla by být zneužita a na nich
vystavěná rozhodnutí by mohla odporovat požadavkům
spravedlivého procesu.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud tento opravný
prostředek zamítl. K rozsudku Lorda Lloyda-Jonese se
připojili všichni ostatní členové pětičlenného senátu.
Jan Strya

[1] Generické léky (generika) jsou ekvivalenty originálních
léčivých přípravků vstupující na trh po uplynutí doby patentové ochrany originálních léků. Obsahují stejné účinné
látky a podléhají stejným pravidlům pro výrobu nebo posuzování kvality jako léky originální.
[2] P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P)
a Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) proti Komisi
Evropských společenství.
[3] Česká právnická terminologie tuto část označuje výrazem „nosné důvody“.
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JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Zdroj

Rozsudek ze dne 5. 11. 2020, Ćwik proti Polsku, č. 31454/10

Informace získané v důsledku mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení soukromou osobou jako
důkaz
Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva
Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku ve věci Ćwik
proti Polsku, stížnost č. 31454/10 rozhodl, že připuštěním přepisu
nahrávky třetí osoby získané zacházením v rozporu se zákazem
mučení podle čl. 3 soukromou osobou jako důkazu došlo k porušení
práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1.

Stěžovatel,
polský
občan,
působil
v organizované zločinecké skupině zaměřené na obchod
s omamnou látkou, kokainem. V roce 1997 se s dalším
členem organizace, K. G., pokusili v této činnosti osamostatnit, když značnou část kokainu zatajili. Organizace posléze K. G. unesla a trýznila za účelem zjištění informací
o zmizelém kokainu a financí náležejících skupině, což
bylo zaznamenáno na audiokazetu. Při policejním zásahu
policie rukojmího osvobodila a audiokazetu zajistila.
V roce 2008 byl stěžovatel odsouzen za obchodování
s kokainem k 12 letům trestu odnětí svobody. Prvostupňový soud se opíral zejména o svědectví dvou členů původní zločinecké organizace, kteří se rozhodli spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Doplňujícím důkazem pak byl přepis nahrávky K. G., který soud vyhodnotil
tak, že potvrzuje účast stěžovatele na obchodu s kokainem. Stěžovatel v odvolání, mimo jiné, rozporoval použití
přepisu nahrávky K. G. jako důkazu, jelikož relevantní
trestně-právní předpisy zamezují přípustnosti důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou takového
donucení. Odvolací soud nicméně v této souvislosti shledal, že se dané ustanovení vztahuje výlučně na orgány činné v trestním řízení, nikoliv na soukromé osoby. Nejvyšší
soud odmítl dovolání stěžovatele jako zjevně neopodstatněné.
Stěžovatel před Soudem namítal porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1, což spatřoval ve skutečnosti, že nahrávka s informacemi od K. G. byla použita
jako usvědčující důkaz, a to navzdory tomu, že byla získaná v důsledku trýznivého zacházení. Soud konstatoval, že

i když stěžovatel namítal porušení čl. 6 odst. 1, pro posouzení věci je relevantní rovněž čl. 3 Úmluvy a připomenul,
že zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení
podle čl. 3 Úmluvy představuje jednu ze základních hodnot v demokratické společnosti. Tento zákaz je přitom
absolutní, a tudíž se od něj nelze odchýlit. Chrání každou
osobu bez ohledu na to, zda se nelidského nebo ponižujícího zacházení dopustila úřední nebo soukromá osoba.

Soud rovněž připomenul, že z pohledu práva na spravedlivý proces je nezbytné věnovat pozornost použití důkazů
v trestním řízení získaných v rozporu s čl. 3, a to i za situace, kdy jejich připuštění nebylo rozhodující pro odsouzení
obžalovaného. Použití důkazů získaných v důsledku porušení jednoho ze základních a absolutních práv zaručených
Úmluvou totiž vždy vyvolává pochybnosti o tom, zda bylo
řízení jako celek spravedlivé. V případech zacházení zakázaného čl. 3 ze strany úředních osob Soud opakovaně dospěl k závěru, že připuštění důkazů získaných v rozporu
s čl. 3 má za následek porušení práva na spravedlivý proces. Stejný závěr platí i za situace, když obětí takového
zacházení není obžalovaný, nýbrž třetí osoba. Otázka, která před Soudem ještě nevyvstala a kterou se dále zabýval,
byla, zda se tyto teze uplatní rovněž tehdy, když byly informace od třetí osoby získané v důsledku zacházení
v rozporu s čl. 3 ze strany soukromých osob.
Soud shledal, že čl. 3 je na skutkové okolnosti případu
stěžovatele použitelný, a to mimo jiné z důvodu, že vnitrostátní soudy opakovaně označily zacházení s K. G. jako
„mučení“ nebo „napadení“. Zacházení s K. G. tudíž dosáhlo úrovně závažnosti vyžadované čl. 3 a Soud shledal,
že informace získané z přepisu nahrávky K. G. byly získané v důsledku mučení nebo nelidského či ponižujícího
zacházení a vnitrostátním orgánům proto plynuly pozitivní
povinnosti ve smyslu téhož článku.

Soud dále rozhodl, že stejné zásady, jako byly uvedený
výše, se uplatní i v případě stěžovatele, kde byla nahrávka
K. G. pořízena v důsledku zacházení v rozporu s čl. 3.
10
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Prvostupňový soud se přitom na informace z přepisu nahrávky odkazoval při zjišťování skutkového stavu a při
rozhodování o vině stěžovatele. Stěžovatel takový postup
v opravných prostředcích namítal, odvolací soud však použití přepisu nahrávky jako důkazu získaného v rozporu
s absolutním zákazem špatného zacházení připustil. Rovněž nezohlednil argumenty stěžovatele, které ve své podstatě odpovídaly čl. 3 Úmluvy, jakož i argumenty ohledně
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spolehlivosti důkazů tohoto charakteru. Odvolací soud se
tudíž nevypořádal s dopadem jeho rozhodnutí na stěžovatelovo právo na spravedlivý proces. Nejvyšší soud se pak
věcí stěžovatele nezabýval vůbec. Vzhledem k těmto okolnostem došlo dle Soudu k porušení práva stěžovatele na
spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
Lívia Ivánková

Zdroj

Rozsudek velkého senátu ze dne 1. 12. 2020, Guðmundur Andri Astraðsson
proti Islandu, stížnost č. 26374/18

Porušení práva na soud zřízený zákonem z důvodu závažných chyb v procesu jmenování soudce
Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“) se ve svém rozsudku zabýval výkladem čl. 6 odst. 1 Úmluvy konkrétně posouzením závažnosti nedostatků v postupu jmenování soudce a toho, zda
tyto mají vliv na právo na „soud zřízený zákonem“ garantovaný
Úmluvou. Za účelem posouzení závažnosti nedostatků při procesu
jmenování soudce Soud vyvinul tří stupňový test, dle kterého lze určit, že došlo v takovém případě k porušení práva garantovaného
Úmluvou.
Případ se týkal stěžovatele, jehož odvolání v rámci trestního řízení týkajícího se řízení bez řidičského oprávnění
a pod vlivem návykové látky bylo projednáno nově ustaveným odvolacím soudem (Landsréttur). Ve věci rozhodovala mj. soudkyně A.E., přičemž stěžovatel v řízení poukazoval na to, že ta byla jmenována v rozporu s postupy
stanovenými vnitrostátním právem, což vyplývalo
z jednoho z rozsudků islandského nejvyššího soudu
z prosince 2017 (viz níže). Odvolací soud tyto námitky
nevyslyšel a potvrdil verdikt o vinně stěžovatele. Ten se
s totožnými námitkami na nejvyšší soud obrátil v dubnu
2018. Ten však jeho žádost zamítl. Uvedl, že i přes nedostatky v postupu jmenování soudkyně A.E., které byly
konstatovány v jednom z jeho předešlých rozhodnutí, bylo
její jmenování platné. Nejvyšší soud dodal, že není jediný
důvod domnívat se, že stěžovatel nebyl souzen nezávislým
a nestranným soudem.
Postup výběru soudců nově vzniknuvšího islandského
odvolacího soudu probíhal tak, že hodnotící komise ohodnotila 33 kandidátů a současně doporučila patnáct nejlépe
kvalifikovaných z nich k výkonu pozice soudce na tomto
soudě. Na základě ustanovení tamního zákona o soudnic-

tví se mohla ministryně spravedlnosti od tohoto posouzení hodnotící komise odchýlit a navrhnout jednoho nebo
více odlišných kandidátů pod podmínkou, že toto řádně
odůvodní a jí navrhovaný kandidát podle hodnotící komise splnil minimální požadavky stanovené pro jmenování
podle zákona o soudnictví a za předpokladu, že tento návrh přijme islandský parlament. V tomto případě ministryně spravedlnosti vybrala jedenáct z hodnotící komisí navrhovaných kandidátů a doplnila je čtyřmi jinými, kteří se
v seznamu vyhotoveného hodnotící komise umístili níže.
Svůj výběr stručně zdůvodnila. Islandský parlament
v červnu 2017 ministryní spravedlnosti navrhovaný seznam v jediném hlasování schválil. Následně jmenovací
listiny nových soudců včetně A.E podepsal islandský prezident. Tento výběr byl napadnut dvěma neúspěšnými
soudci u islandského nejvyššího soudu, který konstatoval,
že ministryně porušila zákonné předpisy tím, že nahradila
čtyři kandidáty z patnácti, které hodnotící komise považovala za ty nejlépe kvalifikované, aniž by provedla nezávislé
hodnocení těchto kandidátů, které by poskytlo dostatečné
informace k jejich posouzení a současně nedostatečně
odůvodnila, z jakého důvodu se odchýlila od návrhu hodnotící komise. Postup v islandském parlamentu byl taktéž
stižen vadou, když ten rozhodoval en bloc o všech kandidátech, a nebylo provedeno samostatné hlasování o každém
kandidátovi, jak to vyžaduje litera zákona.
Stěžovatel spoléhajíc na čl. 6 odst. 1 Úmluvy (právo na
nezávislý a nestranný soud zřízený zákonem) tvrdil, že
jeden ze tří soudců rozhodující v jeho věci A.E. nebyl jmenován v souladu se zákonem a z toho důvodu nebyl jeho
případ rozhodován nezávislým a nestranným soudem ve
smyslu dotčeného ustanovení Úmluvy. Tím mu bylo toto
právo odepřeno. Soud již ve věci dříve rozhodoval a poměrem 5 ku 2 konstatoval porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy,
11
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avšak islandská vláda požádala o přezkum věci velkým
senátem, přičemž této žádosti bylo vyhověno.
Soud úvodem svých úvah konstatoval s odkazem na rozsudek islandského nejvyššího soudu z roku 2017, že proces jmenování soudkyně A.E. nebyl zcela v souladu
s relevantními právními předpisy. Soud však současně
upozornil na možné důsledky zjištění, že došlo k porušení
tohoto práva a důležité protichůdné zájmy v sázce. Byl tak
toho názoru, že pojem „soud zřízený zákonem“ by neměl
být vykládán tak široce, aby jakákoliv nesrovnalost
v postupu jmenování představovalo jeho porušení. Zjištění, že soud nebyl „soudem zřízený zákonem“ může totiž
mít značné důsledky do zásady právní jistoty a neodvolatelnosti soudců. Soud upozornil na nutnost dodržování
této zásady s ohledem na její účel, kterému slouží, avšak
její dodržování za každou cenou, by mohlo za určitých
okolností způsobit ještě závažnější újmu právnímu státu
(rule of law) a důvěře veřejnosti v justici. Soud tak formuloval třístupňový test za účelem identifikace mezní hodnoty
závažnosti nesrovnalostí v řízení o jmenování soudcem
a případném konstatování, že tyto byly natolik závažné, že
představovaly porušení práva na projednání věci nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem. Smluvní
státy Úmluvy by v tomto ohledu měly samozřejmě disponovat určitým prostorem pro uvážení.
Za prvé musí jít o zřejmé porušení vnitrostátního práva
v tom smyslu, že musí být objektivně a skutečně identifikovatelné. Soud uvedl, že by obecně akceptoval závěr vnitrostátních soudů ohledně toho, zda došlo nebo nedošlo
v tomto ohledu k porušení vnitrostátního práva, za předpokladu, že by toto rozhodnutí nebylo zjevně svévolné
nebo nepřiměřené. Absence zjevného porušení těchto
pravidel dle Soudu sama o sobě nevylučuje možnost, že
i tak došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy a konkrétně
práva na soud zřízený zákonem. Mohly by totiž nastat
takové situace, kdy jmenování bude zdánlivě v souladu
s právními předpisy, avšak i tak by mohly být neslučitelné
s cílem a účelem dotčeného ustanovení Úmluvy.
V projednávaném případě konstatoval islandský nejvyšší
soud porušení islandských právních předpisů při jmenování soudky A.E. ve dvou rozsudcích z roku 2017 a 2018.
Dle jejich závěrů ministryně spravedlnosti neprovedla nezávislé hodnocení jí navržených kandidátů, které by poskytlo dostatečné informace k jejich posouzení a současně
nedostatečně odůvodnila, z jakého důvodu se odchýlila od
návrhu hodnotící komise. Postup v islandském parlamentu byl taktéž stižen vadou, když ten rozhodoval en bloc
o všech kandidátech, a nebylo provedeno samostatné hlasování o každém z kandidátů, jak to vyžaduje litera zákona. Dle Soudu bylo rozhodnutí islandského soudu přesvědčivé a nebyl tak důvod, jakkoliv toto rozhodnutí
a výklad v něm obsažený zpochybňovat. První podmínka
testu tak dle Soudu byla splněna.

Za druhé se porušení musí týkat základních pravidel postupu jmenování soudců a takové porušení tak má vliv na
podstatu práva na „soud zřízený zákonem“. Je důležité,
aby soudnictví bylo schopno plnit své povinnosti bez zby-
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tečných zásahů a přispívat tak k zachování dělby moci.
V tomto ohledu je třeba uvažovat a dané porušení posoudit s ohledem na účel těchto ustanovení, tedy zabránění
jakémukoliv nepatřičnému zásahu výkonné moci do moci
soudní. Porušení čistě technické (marginální) povahy pak
spadá pod minimální prahovou hodnotu.
Při aplikaci výše uvedeného na projednávanou věc dospěl
Soud k závěru, že došlo k vážnému porušení těchto základních pravidel, a to zejména s ohledem na jejich hlavní
účel, kterým je zamezení vlivu moci výkonné (zapojením
nezávislé hodnotící komise) do výběrového procesu a současně posilování nezávislosti islandského soudnictví. Ministryně spravedlnosti dle Soudu nikdy neodůvodnila, proč
upřednostnila jednoho kandidáta před jiným, jak to vyžaduje vnitrostátní právo, ač na to byla řadou i vnitrostátních
orgánů upozorňována. Nemohl obstát ani argument, že
všichni čtyři kandidáti, které ministryně spravedlnosti ze
seznamu odebrala měli horší hodnocení týkající se soudní
praxe než ti, kterými je nahradila, jelikož v seznamu zůstali
jiní kandidáti, kteří měli konkrétně toto hodnocení ještě
nižší. Navíc i ve skupině soudců nedoporučených hodnotící komisí byli kandidáti, kteří získali lepší hodnocení za
soudní praxi než ti, které do seznamu doplnila ministryně
spravedlnosti. Ministryně uváděla, že rozhodovala i na
základě subjektivních faktorů, jakým je například úspěch
v kariéře. V tomto směru však neexistovalo žádné vysvětlení toho, jak toto bylo zohledňováno. Jednání ministryně
spravedlnosti bylo takové povahy, že objektivně vyvolávalo obavy, že bylo politicky motivováno. Ignorovány nemohly být ani politické konexe mezi ministryní spravedlnosti a manželem soudkyně A.E. Stejně tak byla ministryně členkou jedné z vládních stran, která jednohlasně změny v parlamentu odhlasovala. Toto oslabovalo legitimitu
a transparentnost celého postupu.
Nedostatky v řízení před islandským parlamentem spočívaly v tom, že ten v rozporu s literou zákona nepožadoval
od ministryně dostatečné a objektivní zdůvodnění jejího
návrhu a současně nedodržel zvláštní pravidla hlasování
pro daný postup, čímž došlo k narušení jeho kontrolní
funkce vůči moci výkonné. Zatímco zvláštní postup při
hlasování sledoval cíl posílení legitimity jmenování do nově ustanoveného odvolacího soudu, tak zásah islandského
parlamentu nepřinesl očekáváný účinek. Parlament tak
nesplnil svou povinnost zaručit zákonnost postupu jmenování. V důsledku toho dle Soudu došlo k závažnému
porušení základního pravidla postupu jmenování soudců
k odvolacímu soudu.
Za třetí je nutné posoudit, zda bylo tvrzené porušení práva
na „soud zřízený zákonem“ účinně přezkoumáno a napraveno vnitrostátními soudy. To totiž hraje podstatnou roli
při určení, jestli porušení zákona v daném případě představuje porušení práva na „soud zřízený zákonem“. Toto
kritérium tak představuje samostatnou část testu. Takový
přezkum musí být proveden na základě relevantních standardů Úmluvy. Současně musí adekvátně vyvažovat dotčené a vzájemně si konkurující zájmy. V tomto ohledu by
bylo nutné zejména posoudit, zda za konkrétních okolností případu existuje naléhavá potřeba, dostatečně přesvědči12
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vá a důležitá, která by odůvodňovala odklon od zásad
právní jistoty a neodvolatelnosti soudců. Pokud by
v tomto ohledu vnitrostátní soudy provedly přezkum
v souladu se standardy Úmluvy, tak by Soud pouze na
základě pádných argument přistoupil k tomu, aby nahradil
právní posouzení vnitrostátních soudů posouzením vlastním. Soud taktéž zdůraznil, že pro posouzení věci může
být rozhodné i plynutí času, kdy se dá uzavřít, že čím více
času uplyne mezi jmenováním do funkce a zpochybněním
jmenování, tím větší význam hraje právní jistota při prováděném vyvažování zájmů. Je tomu tak i z důvodu možných důkazních obtíží spojených s plynutím času
i z důvodu plynutí příslušných zákonných lhůt dle vnitrostátního práva.
V tomto ohledu Soud uvedl, že islandský nejvyšší soud
neprovedl jeho posouzení v souladu s Úmluvou. I když
měl tento soud pravomoc věc řešit a případně napravit
účinky uvedených nesrovnalostí, tak nevyvodil ze svých
závěrů v tomto směru žádné nezbytné důsledky. Spíše
zdůrazňoval to, že jmenování se stalo oficiálním a naznačoval spíše přijetí toho, že ve věci již nemůže nic učinit.
Nejvyšší soud nereagoval na žádný z velmi konkrétní argumentů uvedených stěžovatelem v jeho opravném prostředku. Z jeho rozhodnutí tak nebylo zřejmé, proč napadený postup neměl takovou povahu, aby ohrozil zákonnost jmenování A.E. Vzhledem k plynutí času Soud uvedl,
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že jmenování A.E. a dalších tří kandidátů bylo napadeno
bezprostředně po dokončení příslušného řízení o jmenování soudcem a napadené nesrovnalosti byly zřejmé ještě
před nástupem těchto osob do funkce.
Postup islandského nejvyššího soudu tak dle Soudu byl
velmi zdrženlivý. Tento soud taktéž nebyl schopný dosáhnout požadované rovnováhy mezi zachováním právní jistoty na jedné straně a prosazováním dodržování zákona na
straně druhé. To mohlo zpochybnit významnou roli, kterou hraje soudnictví při udržování kontroly a rovnováhy
vyplývající z dělby moci. Současně vzhledem k významu
a důsledkům dotyčných porušení a zásadně důležité roli
soudnictví v demokratické společnosti a právním státě
nemusí být účinky těchto porušení dle Soudu omezeny
pouze na jednotlivé kandidáty, kteří nebyli jmenování, ale
nutně se taktéž týkají široké veřejnosti. Islandský nejvyšší
soud tak nezohlednil, zda bylo dosaženo cíle ochrany zakotveného v pojmu „soud zřízený zákonem“.
Soud tak s ohledem na výše uvedené a tři stupňový test
jednomyslně rozhodl, že v daném případě došlo
k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy a stěžovatelovi tak bylo
odepřeno právo na „soud zřízený zákonem.“
Petr Barták

Zdroj

Rozsudek ze dne 6. 10. 2020 ve věci Jecker proti Švýcarsku, č. 35449/14
Právo novináře chránit zdroj svých informací
Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva
V rozsudku ve věci Jecker proti Švýcarsku dospěl Soud k závěru, že
rozhodnutím švýcarského Federálního soudu, které zasáhlo do práva
novinářky na ochranu zdroje informací, došlo k porušení čl. 10
Úmluvy. Vnitrostátní soud dostatečně neodůvodnil naléhavou společenskou potřebu namítaného zásahu, nýbrž se omezil na abstraktní
a obecné vyvažování práv zákonodárcem při tvorbě legislativy.
Stěžovatelka, novinářka, publikovala v novinách článek
s názvem „Návštěva dealera“, v němž popisovala hodinovou návštěvu bytu drogového dealera, v průběhu níž došlo k obchodu se třemi zákazníky. Kromě dalšího v článku
uvedla, že dealer obchodoval s konopím a hašišem, přičemž dosahoval ročního zisku přibližně 12 000 CHF (cca
294 000 CZK). V návaznosti na článek stěžovatelky bylo

státním zastupitelstvím zahájeno vyšetřování. Stěžovatelka
odmítla odhalit svůj zdroj, avšak státní zastupitelství rozhodlo, že za okolností předmětné věci se uplatní zákonná
výjimka z práva na odepření poskytnutí informací o zdroji
novináře. Proti tomuto rozhodnutí se stěžovatelka bránila
před vnitrostátními soudy. Řízení skončilo před švýcarským Federálním soudem, který rozhodl v neprospěch
stěžovatelky.
Stěžovatelka dle Federálního soudu neměla právo na odepření poskytnutí informací, neboť, kromě jiného, právo na
ochranu zdroje není absolutní a výjimky z něho stanovuje
zákon; obchod s měkkými drogami představuje jednu ze
skutkových podstat relevantních trestně-právních norem;
jinak než z informací od stěžovatelky nebylo možné identifikovat pachatele trestné činnosti a z citovaných vyjádření dealera plynulo, že je součástí větší skupiny. Stěžovatel13
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ka navíc ve svém článku nepřistupovala k činnosti, o níž
psala, kriticky v důsledku čehož její článek sloužil jako
určitá forma reklamy, a tudíž okolnosti odůvodňující
ochranu zdroje stěžovatelky nebyly zvlášť významné. Federální soud dále poznamenal, že skutková podstata trestného činu v rámci projednávané věci je méně závažná
oproti jiným skutkovým podstatám v katalogu trestných
činů, pro které platí výjimka z práva na ochranu zdroje
novináře. Federální soud uzavřel, že veřejný zájem na stíhání trestné činnosti převažuje nad soukromým zájmem
stěžovatelky na ochranu jejího zdroje a že neexistuje dostatečný důvod pro zpochybnění rovnováhy mezi protichůdnými zájmy, když vyvažováním práv se zabýval zákonodárce již při vytváření legislativy. Stěžovatelka před Soudem namítala porušení jejího práva na svobodu projevu
podle čl. 10 Úmluvy.
Dle Soudu rozhodnutí vnitrostátních orgánů představovalo zásah do stěžovatelčiných práv, tento zásah byl předepsán zákonem a sledoval legitimní cíl v podobě předcházení zločinnosti. Dále tudíž Soud zkoumal, zda zásah naplňuje požadavky na nezbytnost v demokratické společnosti.
Účelem opatření v případě stěžovatelky, tedy rozhodnutí
o nemožnosti odepření poskytnutí informací o zdroji, bylo
zjištění totožnosti možného pachatele trestné činnosti,
přičemž pouze stěžovatelka mohla vnitrostátním orgánům
pomoci v jeho identifikaci. Pro stíhání dealera přitom existovaly legitimní důvody. Podle Soudu to jsou relevantní
úvahy, avšak k prokázání nezbytnosti zveřejnění zdroje
není dostačující tvrdit, že v případě nevyužití sporného
opatření by nebylo možné ve vyšetřování trestné činnosti
pokračovat. Při posuzování nezbytnosti určitého opatření
za účelem předcházení trestné činnosti je nezbytné přihlédnout k závažnosti trestných činů, jež se vyšetřují. Federální soud, jakož i žalovaná vláda, ve svém posouzení
však nepřikládaly velkou váhu povaze trestného činu, nýbrž se zaměřily na rozhodnutí zákonodárce zařadit předmětný trestný čin do katalogu činů odůvodňujících výjimku z práva na ochranu zdrojů, který Federální soud popsal
jako systematicky nekonzistentní. Federální soud určil
i další okolnosti, které považoval za důležité pro posouzení závažnosti trestného činu. Zdůraznil však spíše komerční povahu činnosti dealera a jeho zisk, než skutečnost, že
tato činnost představuje značné riziko pro zdraví uživatelů.
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Kromě nižší závažnosti předmětného protiprávního jednání je podle Soudu určitý význam nezbytné přisoudit rovněž skutečnosti, že článek stěžovatelky se zabýval problematikou, která má potenciál vzbudit značný veřejný zájem.
Upozornil totiž na skutečnost, že obchodník s drogami byl
schopen zůstat natolik anonymní, že mohl zůstat aktivní
několik let bez odhalení. Příkaz ke zveřejnění zdroje by
dále mohl mít negativní vliv, a to jak na budoucí ochotu
zdrojů poskytnout dotčenému tiskovému médiu informace, tak na veřejnost, která má zájem na přijímání informací
poskytovaných prostřednictvím anonymních zdrojů. Naproti tomu nelze stěžovatelce vytýkat, že se dostatečně
kriticky nevyjádřila k jednání, o němž v článku psala,
a právo na odepření informací o zdroji tímto nelze podmínit.
S ohledem na význam ochrany novinářských zdrojů pro
svobodu tisku v demokratické společnosti by požadavek
na zveřejnění zdroje nemohl být slučitelný s článkem 10
Úmluvy, pokud by nebyl odůvodněn veřejným zájmem.
V projednávané věci tedy není dostačující, že k zásahu
došlo z důvodu, že předmětné protiprávní jednání spadá
do určité kategorie nebo je obecně zachyceno v právní
normě, nýbrž bylo potřeba zkoumat, zda je zásah nezbytný za konkrétních okolností projednávané věci.
Soud nicméně zjistil, že v projednávané věci Federální
soud konstatoval, že není potřeba přikládat zvláštní význam ani veřejnému zájmu, ani vlastnímu zájmu stěžovatelky a opíral se o obecné a abstraktní vyvážení práv zákonodárcem. Jeho rozhodnutí proto neobjasňuje, zda požadavek na výpověď stěžovatelky vyhověl požadavku na
převyšující veřejný zájem. Podle názoru Soudu tudíž Federální soud neposkytl dostatečné odůvodnění pro závěr,
že namítaný zásah do práv stěžovatelky odpovídal naléhavé společenské potřebě a dospěl k závěru, že zásah do
výkonu
svobody
projevu
stěžovatelky
nelze
v demokratické společnosti považovat za nezbytný, čímž
došlo k porušení jejích práv podle čl. 10 Úmluvy.
Lívia Ivánková
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Zdroj

Rozsudek ze dne 17. 9. 2020 ve věci Kotilainen a ostatní proti Finsku, č. 62439/12
Preventivní opatření k ochraně života v souvislosti se střelbou na škole

Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva
Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že ve věci Kotilainen
a ostatní proti Finsku došlo k porušení pozitivních závazků plynoucích z práva na život podle čl. 2, jelikož vnitrostátní orgány nepřijaly
preventivní opatření k ochraně života v souvislosti s legálním držením střelné zbraně v kontextu střelby na škole.
Stěžovateli v předmětné věci je 19 občanů Finska, příbuzných obětí střelby ve škole. Pachatel střelby získal několik
měsíců před tragickou událostí zbrojní průkaz. Den před
útokem byl vyslechnut hlavním inspektorem místní policie
v souvislosti s jeho aktivitami na internetu za účelem zjištění, zda představuje nebezpečí pro společnost. Inspektor
rozhodl, že tomu tak není a že není nezbytné zadržet jeho
zbraň. Po střelbě byl inspektor obviněn z porušení služebních povinností z nedbalosti a usmrcení z hrubé nedbalosti. Co se týče porušení služebních povinností, inspektor
byl uznán vinným, neboť dle zjištění vnitrostátních soudů
byly internetové příspěvky pachatele znepokojující a odůvodňovaly uložení preventivního opatření nízké závažnosti v podobě dočasného zadržení jeho zbraně. Co se týče
druhého obvinění, soudy shledaly, že inspektor nebyl
z usmrcení odpovědný, protože neměl důvodné podezření
o bezprostředním riziku útoku – střelby na škole. Opravné
prostředky stěžovatelů k Nejvyššímu soudu byly neúspěšné, nebylo jim přiznáno žádné odškodnění a odsouzenému inspektorovi bylo soudem uděleno napomenutí. Za
účelem vyšetřování střelby byla zřízena komise, která
v únoru 2010 dospěla k několika doporučením týkajícím
se dostupnosti střelných zbraní, služeb v oblasti duševního
zdraví pro mladé, bezpečnostního plánování ve školách
a spolupráce mezi úřady s cílem předcházet podobným
událostem. Stěžovatelé před Soudem namítali porušení
práva na život podle čl. 2 Úmluvy, což spatřovali zejména
v tom, že v důsledku opomenutí policie co do zadržení
střelné zbraně pachatele došlo ke střelbě na škole při níž
byla usmrcena desítka osob.
Soud se nejdříve zabýval otázkou, zda mají stěžovatelé
status oběti ve smyslu Úmluvy. S odkazem na ustálenou
judikaturu dospěl k závěru, že ano, přičemž upozornil na
skutečnost, že se jedná o blízké příbuzné zemřelých, a tudíž jsou nepřímými oběťmi útoku. Navíc, vnitrostátní roz-

hodnutí pro ně nebyla příznivá, vnitrostátní orgány neshledaly výslovně ani ve své podstatě porušení Úmluvy a stěžovatelům nebylo přiznáno žádné odškodnění, a tudíž
o status oběti nepřišli.
Co se týče věci samé, Soud prvně zdůraznil důležitost čl.
2, který společně se zákazem mučení a nelidského zacházení podle čl. 3 představuje základní hodnoty demokratické společnosti. Dále připomenul, že čl. 2 odst. 1 první věta
zavazuje stát k tomu, aby nejen upustil od úmyslného
a protiprávního zbavení života, ale rovněž k tomu, aby
přijal vhodná opatření k ochraně života jednotlivců. Tento
pozitivní závazek zahrnuje především povinnost zavést
soubor preventivních opatření za účelem zajištění veřejné
bezpečnosti, a tedy přijmout a implementovat právní rámec, jehož cílem je účinně odrazovat od ohrožení práva
na život. Rovněž zahrnuje povinnost zajistit účinné fungování tohoto regulačního rámce.
Soud konstatoval, že při používání střelných zbraní nelze
zpochybňovat zvýšenou míru rizika pro právo na život.
Možnost používání střelných zbraní se tedy pojí
s pozitivními závazky státu přijímat a provádět opatření
zaměřená na zajištění veřejné bezpečnosti. Soud v tomto
směru konstatoval, že právní úprava předmětné oblasti
byla dostatečná. Co se týče případného pochybení
v otázce umožnění nabytí zbrojního průkazu pachatelem,
Soud se neodklonil od zjištění vnitrostátních soudů v této
věci. Průkaz byl tudíž pachateli udělen v souladu
s vnitrostátní právními předpisy a pachatel splnil zákonné
požadavky včetně osobního pohovoru. Rovněž nic neprokazovalo, že inspektor odpovědný za vydání průkazu postupoval nedbale.
V návaznosti na zjištění vnitrostátních soudů Soud rovněž
rozhodl, že nemohl dospět k závěru o existenci skutečného a bezprostředního rizika ohrožení života identifikovatelných jednotlivců, o němž vnitrostátní orgány věděly
nebo měly vědět. Ačkoliv před útokem existovaly skutkové okolnosti, které naznačovaly, že by pachatel mohl představovat určité riziko, útok na škole nebyl rozumně předvídatelný. Podle zjištění komise, materiál, který pachatel
zveřejnil na internetu, neobsahoval žádné odkazy na jeho
zamýšlený útok. Soud zdůraznil, že je podstatný rozdíl
mezi jednáním zahrnujícím zvláštní příspěvky na internetu
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bez jakýchkoliv konkrétních nebo dokonce neurčitých
hrozeb a usmrcením osob přítomných na konkrétním místě. Navíc, dle zjištění odvolacího soudu nešlo vyloučit, že
se pachatel odhodlal k činu až po výpovědi na policii. Nelze proto dospět ani k závěru, že okolnosti případu vedly
k povinnosti osobní ochrany obětí nebo dalších studentů
či zaměstnanců školy, nebo že by existovalo skutečné
a bezprostřední riziko útoku pachatele, o kterém policie
předem věděla nebo měla vědět.

vané věci vedou k závěru, že předmětné pochybení přesahovalo rámec takovéto chyby v úsudku. Zásadní otázkou
tudíž je, zda existují opatření, u nichž by bylo možné rozumně předpokládat, že je vnitrostátní orgány přijmou za
účelem zamezení ohrožení života potenciálním nebezpečím, které pachatel dle jeho jednání na internetu představoval. Důležitým aspektem je přitom to, zda přiměřená
opatření, která policie nepřijala, mohla skutečně změnit
následky jednání pachatele nebo zmírnit vzniklou újmu.

Soud dále zamítl argument stěžovatelů, že policie měla
získat lékařské a vojenské záznamy pachatele za účelem
získání informací ohledně jeho duševního zdraví. Mimo
jiné uvedl, že důvěrnost informací o zdravotním stavu je
chráněná čl. 8 Úmluvy a vnitrostátní právo musí zajistit
vhodná opatření pro její zajištění s ohledem na záruky
plynoucí z téhož článku. Ačkoliv je přístup k informacím
obdobného charakteru nezbytný pro vymáhání práva
a prevenci kriminality, nemůže být přístup policie
k dokumentaci o zdravotním stavu rutinní záležitostí, nýbrž musí být nezbytný a odůvodněný konkrétními okolnostmi. Nakolik byl přístup k dokumentaci nezbytný
a odůvodněný pak nelze hodnotit ze zpětného pohledu.
V této souvislosti tudíž stát neporušil své pozitivní závazky.

Policie měla k dispozici bezpečnostní opatření v podobě
zadržení střelné zbraně pachatele. Nezpůsobilo by to žádný podstatný zásah do jakýchkoli konkurenčních práv ve
smyslu Úmluvy, a tudíž by si to nevyžadovalo nijak zvlášť
obtížné vyvažování takových práv. Vnitrostátní odvolací
soud přitom uvedl, že zbraň mohla být podle vnitrostátního práva zadržena na základě preventivního opatření nízké závažnosti, které není podmíněno protiprávním jednáním ani žádným podezřením z potenciálního protiprávního jednání, přičemž je dostačující, že jednání držitele zbraně je znepokojující. Vzhledem k informacím, které měla
policie k dispozici a které vedly k pochybnostem o tom,
zda je pachatel způsobilý k držení střelné zbraně, bylo
podle Soudu zadržení zbraně pachatele přiměřeným preventivním opatřením. Vnitrostátní orgány tudíž nedodržely povinnost zvláštní péče, která plyne ze zvlášť vysokého
rizika ohrožení života v důsledku použití střelných zbraní
a došlo k porušení hmotněprávní složky čl. 2. Úmluvy.

Dále Soud zkoumal, zda stát dostál povinnosti zvláštní
pečlivosti v souvislosti se střelnými zbraněmi, u nichž je
zvlášť vysoké riziko ohrožení života. Poznamenal, že policie se dozvěděla o internetových příspěvcích pachatele,
které sice neobsahovaly hrozby, ale vedly k úvahám, nakolik je bezpečné ponechat střelnou zbraň v držení pachatele. I když byla policie aktivní a budoucího pachatele vyslechla, jeho zbraň nezadržela. Obecně platí, že chyba
v úsudku jednotlivce není dostačující pro shledání porušení pozitivních závazku státu, nicméně okolnosti projedná-

Při zkoumání plnění závazků plynoucích z procesní složky
čl. 2 Úmluvy neshledal Soud žádné pochybení co do nestrannosti nebo nezávislosti vyšetřování či existence dalších pochybení a připomenul kroky vlády v podobě zřízení
zvláštní komise.
Lívia Ivánková
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Zdroj

Rozsudek ze dne 24. 11. 2020 ve věci C-510/19, AZ

Ke státním zástupcům v Nizozemsku coby vykonávajícím justičním orgánům v kontextu evropského zatýkacího rozkazu
Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva
Soudní dvůr konstatoval, že pojem vykonávající justiční orgán ve
smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu [1] (dále jen „rámcové rozhodnutí“) je autonomním
pojmem unijního práva, jenž je třeba vykládat tak, že se vztahuje
na orgány členského státu, které se podílejí na výkonu trestního
soudnictví, aniž by se muselo jednat konkrétně o soud, pokud jednají
nezávisle a v rámci řízení, jež splňuje požadavky plynoucí z účinné
soudní ochrany. Současně však státní zástupce, který se výkonu
soudnictví účastní, ale může přijímat individuální pokyny od výkonné moci, vykonávajícím justičním orgánem ve smyslu rámcového rozhodnutí není.
Po skutkové stránce se v původním řízení jednalo o trestní
stíhání belgického občana A.Z. na základě evropského
zatýkacího rozkazu a následně doplňujícího zatýkacího
rozkazu, vydaných belgickými orgány, přičemž nizozemský státní zástupce udělil souhlas se stíháním. Konkrétně
byl první zatýkací rozkaz vydán vyšetřujícím soudcem
v Belgii v roce 2017 vůči A.Z. za účelem jeho předání
k trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s paděláním
dokumentů a podvodem. A.Z. byl poté zadržen
v Nizozemsku a předán belgickým orgánům. V roce 2018
pak vydal belgický vyšetřující soudce doplňující evropský
zatýkací rozkaz k předání A.Z. z důvodu trestných činů,
jichž se první zatýkací rozkaz netýkal. V návaznosti na
uvedené udělil (v souladu s vnitrostátní právní úpravou)
státní zástupce v Nizozemsku souhlas se stíháním pro
trestné činy uvedené ve druhém zatýkacím rozkazu. A.Z.
byl následně v Belgii pro všechny tyto trestné činy stíhán
a odsouzen mimo jiné k trestu odnětí svobody v délce tří
let.
A.Z. podal proti odsuzujícímu rozsudku odvolání s tím, že
rozporoval soulad nizozemské vnitrostátní úpravy, na základě které státní zástupce udělil se stíháním na základě
druhého zatýkacího rozkazu souhlas, s rámcovým rozhodnutím. Odvolací soud pojal v tomto směru pochybnosti,
zda je nizozemský státní zástupce vykonávajícím orgánem

ve smyslu rámcového rozhodnutí, řízení přerušil a předložil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, jejímž smyslem
zejména bylo, zda je pojem vykonávající justiční orgán ve
smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí autonomním
pojmem unijního práva a jaká kritéria musí být použita
k jeho vymezení; a dále zda je třeba čl. 6 odst. 2 a čl. 27
odst. 3 písm. g) a odst. 4 rámcového nařízení třeba vykládat tak, že státní zástupce členského státu je vykonávajícím
orgánem.
Soudní dvůr k existenci autonomního pojmu unijního práva v prvé řadě uvedl, že je na členských státech, aby určily
justiční orgány, jež jsou dle jejich vnitrostátního práva příslušné k vydání nebo výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Ačkoliv toto určení probíhá v rámci procesní autonomie států, nemůže být smysl a obsah pojmu nechán na
jejich posouzení, neboť vyžaduje jednotný a autonomní
výklad; jedná se tedy o autonomní pojem. Stran kritérií
pro určení obsahu tohoto pojmu pak Soudní dvůr předně
uvedl, že rámcové rozhodnutí vychází ze zásady, že u rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu musejí být zajištěny záruky plynoucí ze základních práv i obecných zásad
rámcového rozhodnutí. Rozhodnutí o vydání evropského
zatýkacího rozkazu i rozhodnutí o jeho výkonu musí vydat
orgán, jenž splňuje záruky nezávislosti. Pojem vykonávající
justiční orgán, obdobně jako pojem vystavující justiční
orgán, zahrnuje buď soudce (soud) anebo orgán, jako je
státní zastupitelství, který se účastní výkonu soudnictví.
Soudní dvůr tak uzavřel, že pojem vykonávající justiční
orgán ve smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí je
autonomním pojmem unijního práva, který zahrnuje orgány členského státu, jež se účastní výkonu trestního soudnictví, aniž by se muselo jednat pouze o soudy.
Pokud se jednalo o otázku, zda je státní zástupce vykonávajícím justičním orgánem ve smyslu čl. 6 odst. 2 a čl. 27
odst. 3 písm. g) a odst. 4 rámcového rozhodnutí Soudní
dvůr v prvé řadě konstatoval, že ačkoliv rozhodnutí o předání osoby v rámci výkonu evropského zatýkacího rozkazu dle nizozemské vnitrostátní úpravy přijímá soud, přičemž státní zástupce toto rozhodnutí pouze vykonává,
17
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rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu čl. 27 odst. 4
rámcového rozhodnutí přijímá pouze státní zástupce. Ten
přitom dle vnitrostátního práva může podléhat individuálním pokynům ze strany ministra spravedlnosti. S ohledem
na uvedené dospěl Soudní dvůr k závěru, že státní zástupce, který se účastní výkonu soudnictví a současně může
podléhat individuálním pokynům ze strany výkonné moci,
vykonávajícím orgánem ve smyslu uvedených ustanovení
rámcového rozhodnutí není.

[1] Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13.
června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009.

Jan Bena

Zdroj

Rozsudek ze dne 18. 11. 2020 ve věci C-519/19, DelayFix

Soulad dohody o mezinárodní příslušnosti ve prospěch soudů sídla poskytovatele služeb se Směrnicí
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a vázanost postupníka tímto ujednáním

Úplné znění rozsudku
Soudní dvůr se v předkládaném rozsudku věnoval dvěma otázkám.
Za prvé, zda se může letecká společnost dovolat ujednání o mezinárodní příslušnosti (ve smyslu čl. 25 nařízení Brusel I bis [1]), sjednané s cestujícím spotřebitelem, i vůči společnosti, která je nabyvatelem (postupníkem) pohledávky uvedeného cestujícího. Za druhé, zda
je takové ujednání, které zakládá výlučnou příslušnost státu sídla
letecké společnosti, nepřiměřeným ujednáním ve smyslu Směrnice
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
(„Směrnice“) [2]. Dospěl k závěru, že vůči postupníkovi se lze ujednání o mezinárodní příslušnosti dovolat pouze tehdy, pokud podle
použitelného vnitrostátního práva vstoupil do všech závazků cestujícího. Předmětná dohoda je přitom zakázaným ujednáním ve smyslu
Směrnice. Přísluší však vnitrostátnímu soudu, aby konečný závěr
o platnosti či neplatnosti tohoto ujednání učinil s ohledem na právo
státu, jehož soudy byly v ujednání určeny.
Cestující si zakoupil na internetových stránkách společnosti Ryanair let z Milána do Varšavy. Součástí smlouvy se
staly i obchodní podmínky společnosti Ryanair. Čl. 2.4
těchto obchodních podmínek stanovil výlučnou mezinárodní příslušnost irských soudů.
Jelikož byl zakoupený let zrušen, vznikl cestujícímu nárok
na náhradu dle nařízení č. 261/2004 [3]. Tento svůj nárok
však cestující sám neuplatnil, nýbrž jej postoupil na společnost DelayFix, jež se specializuje na vymáhání pohledávek cestujících v letecké dopravě. Poté, co tato společnost
uplatnila předmětný nárok u soudu, vznesl Ryanair námitku nedostatku mezinárodní příslušnosti polských soudů
z důvodu existence dohody ve smyslu čl. 25 nařízení Bru-

sel I bis. Tu však polský soud zamítl, neboť měl za to, že
1) předmětné ujednání je zneužívající ve smyslu Směrnice,
a 2) společnost DelayFix jakožto postupník pohledávky
cestujícího nemůže být takovým ustanovením vázána. Jelikož je nicméně ke správnému posouzení těchto otázek
nutný výklad č. 25 nařízení Brusel I bis, jakož i čl. 2 písm.
b), čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 6 odst. 1 Směrnice, předložil odvolací soud předběžnou otázku Soudnímu
New dvoru.
Home, Paul Brennan, CC0
Soudní dvůr se nejprve věnoval otázce, za jakých podmínek může ujednání o soudní příslušnosti zavazovat třetí
osobu, na kterou cestující postoupil svoji pohledávku.
Soudní dvůr v tomto směru uvedl, že čl. 25 nařízení Brusel
I bis tuto otázku výslovně neřeší. Jak nicméně již dříve ve
své judikatuře dovodil, soud, který ve věci rozhoduje, musí
in limine litis přezkoumat, zda ujednání bylo skutečně předmětem souhlasu smluvních stran, který musí být vyjádřen
jasně a přesně [4]. Jako takové může ujednání o soudní
příslušnosti v zásadě vyvolávat účinky pouze ve vztazích
mezi stranami, které souhlasily s uzavřením této smlouvy
[5].
Ve vztahu k okolnostem posuzované věci poté Soudní
dvůr poznamenal, že ujednání o soudní příslušnosti je namítáno nikoli vůči straně smlouvy, v níž se toto ujednání
nachází, nýbrž vůči třetí osobě (postupníkovi). Ten přitom
nesouhlasil s tím, že bude vázán ujednáním o soudní příslušnosti (a stejně tak s tím nesouhlasila letecká společnost). Proto podle Soudního dvora v zásadě nelze proti
postupníkovi existenci takového ujednání namítat.
K opačnému závěru by bylo možné dospět pouze tehdy,
pokud by podle použitelného vnitrostátního práva vstou18
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pila tato třetí osoba, jež sama s ujednáním o soudní příslušnosti nesouhlasila, do všech práv a povinností původní
strany [6].
Soudní dvůr se následně věnoval druhé otázce, a to platnosti takového ujednání. Připomněl, že podle čl. 25 odst. 1
nařízení Brusel I bis se věcná platnost posuzuje podle práva členského státu, jehož soudy jsou v tomto ujednání
určeny. Vnitrostátní soud tudíž musí v předmětné věci
platnost dohody o soudní příslušnosti posoudit z hlediska
irského práva (neboť čl. 2.4 obchodních podmínek zakládal výlučnou mezinárodní příslušnost irských soudů).
Předpisy tohoto státu poté musí soud rozhodující případ
vyložit v souladu s unijním právem, zejména pak se Směrnicí. Ta totiž představuje obecnou právní úpravu ochrany
spotřebitele, která se použije ve všech odvětvích hospodářské činnosti, včetně odvětví letecké dopravy [7]. Postoupení nároku na třetí osobu přitom nebrání použití této
směrnice, neboť ta nezávisí na totožnosti účastníků sporu,
nýbrž na postavení smluvních stran [8]. Ze spisu přitom
dle Soudního dvora nenasvědčuje nic tomu, že by cestující, který svůj nárok postoupil na společnost DelayFix,
koupil letenku k jiným než ke svým soukromým účelům.
Pokud jde o samotný dopad Směrnice na dohody o soudní
příslušnosti, Soudní dvůr připomněl svoji dosavadní judikaturu, dle níž takové ujednání, které je obsaženo ve
smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb, které nebylo sjednáno individuálně a které přiznává výlučnou pravomoc soudu,
v jehož obvodu se nachází sídlo tohoto prodávajícího zboží nebo poskytovatele služeb, musí být považováno za
zneužívající ve smyslu čl. 3 odst. 1 Směrnice, jelikož v rozporu s požadavkem poctivosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají
z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. Cílem takového ujednání je totiž vyloučit nebo omezit právo podat žalobu, což spadá do kategorie zakázaných ujednání uvedené
v bodě 1 písm. q) přílohy Směrnice [9]. Zneužívající povahu je přitom nutné posoudit s ohledem na služby, jež jsou
předmětem smlouvy, a s ohledem na všechny okolnosti,
jež uzavření smlouvy provázely.
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Soudní dvůr proto uzavřel, že vnitrostátnímu soudu, který
o sporu rozhoduje, přísluší, aby na základě právních předpisů státu, jehož soudy jsou v ujednání o soudní příslušnosti určeny (v daném případě na základě irského práva),
a při přijetí výkladu této právní úpravy v souladu
s požadavky Směrnice, vyvodil právní důsledky z případné
zneužívající povahy takového ujednání. V souladu s čl. 6
odst. 1 Směrnice totiž mají soudy povinnost zajistit, aby
zneužívající ujednání nevyvolávalo závazné účinky.
Lukáš Boháček
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech.
[2] Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993,
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 295/91.
[4] Rozsudek ze dne 7. února 2013, Refcomp, C‑543/10,
bod 27 a rozsudek ze dne 8. května 2018, Saey Home &
Garden, C‑64/17, bod 25.
[5] Rozsudek ze dne 7. února 2013, Refcomp, C‑543/10,
bod 29 a rozsudek ze dne 28. června 2017, Leventis
a Vafeias, C‑436/16, bod 35, jakož i citovaná judikatura.
[6] V tomto směru odkázal Soudní dvůr na rozsudek ze
dne 21. května 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13,
bod 65.
[7] Rozsudek ze dne 6. července 2017, Air Berlin,
C‑290/16, bod 44.
[8] Rozsudek ze dne 11. září 2019, Lexitor, C‑383/18, bod
20.
[9] Viz rozsudky ze dne 27. června 2000, Océano Grupo
Editorial a Salvat Editores, C‑240/98 až C‑244/98; ze dne
4. června 2009, Pannon GSM, C‑243/08; jakož i ze dne 9.
listopadu 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08.
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Zdroj

Rozsudek ze dne 21. 10. 2020 ve věci C-529/19, Möbel Kraft GmbH & Co. KG

K výjimce z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o koupi zboží
vyrobeného podle jeho požadavků
Úplné znění rozsudku
Soudní dvůr Evropské unie se věnoval otázce, zda se výjimka
z možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o koupi zboží vyrobeného podle jeho požadavků ve smyslu čl. 16 c) Směrnice o právech spotřebitelů („Směrnice“) [1] uplatní
i v situaci, kdy obchodník ještě nezahájil výrobu zboží (a tudíž nehrozí riziko, že odstoupením od smlouvy utrpí z důvodu neprodejnosti zboží ztrátu). Dospěl k závěru, že se uvedená výjimka uplatní
bez ohledu na to, zda již obchodník výrobu uvedeného zboží zahájil
či nikoli.
ML uzavřela na veletrhu se společností Möbel Kraft kupní
smlouvu na vestavěnou kuchyňskou linku. Ještě v době,
než obchodník zahájil její výrobu, však ML uplatnila právo
odstoupit od smlouvy, a z tohoto důvodu pak následně
odmítla i převzetí kuchyňské linky. Möbel Kraft proto
podala na ML žalobu na náhradu škody z důvodu nesplnění závazků z dotčené smlouvy.
Německé soudy zjistily, že díly kuchyňské linky měly být
sestaveny jiným podnikem a instalovány u ML doma zaměstnanci společnosti Möbel Kraft. Prvky kuchyňské linky přitom mohly být demontovány, aniž by obchodník
utrpěl ztrátu. Pouze část desky by byla upravena na místě
a nebyla by opětovně použitelná. Dosavadní judikatura
německého vrchního soudu přitom nepřipouští odstoupit
od smlouvy o koupi individuálně přizpůsobeného zboží
(uzavřené mimo obchodní prostory), a to ani v případě,
kdy obchodník zboží dosud nezačal vyrábět či přizpůsobovat potřebám spotřebitele. Část německé právní nauky
tento závěr nicméně nesdílí. Německý soud se za této situace rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru
předběžnou otázku.
Soudní dvůr nejprve připomněl, že smlouva uzavřená na
veletrhu může být kvalifikována jako „smlouva uzavřená
mimo obchodní prostory“ ve smyslu čl. 2 bodu 8 Směrnice za podmínky, že k uzavření nedošlo na stánku veletrhu,
který lze považovat za „obchodní prostor“ ve smyslu čl. 2
bodu 9 Směrnice [2]. Přísluší proto předně předkládacímu
soudu, aby posoudil, zda musí být dotčená smlouva skutečně považována za „smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory“.

Soudní dvůr následně přistoupil k posouzení samotné
předběžné otázky. Připomněl, že ustanovení unijního práva musí být zpravidla vykládána autonomním a jednotným
způsobem v celé EU, přičemž tento výklad je nutné nalézt
s přihlédnutím k jejich znění, ale rovněž ke kontextu těchto ustanovení a cíli sledovanému dotčenou úpravou.
Ze znění čl. 16 Směrnice přitom vyplývá povinnost členských států stanovit ve svých předpisech, že se spotřebitel
nemůže dovolávat svého práva odstoupit od smlouvy,
zejména pokud po uzavření smlouvy mimo obchodní prostory nastaly určité události. Tak tomu je v případě okolností uvedených v písm. a), e), i) a m). Pokud jde naproti
tomu o čl. 16 písm. c), jehož výklad je předmětem tohoto
řízení, nenasvědčuje v jeho případě nic tomu, že výjimka
z práva odstoupit od smlouvy, kterou toto ustanovení stanoví, závisí na jakékoli události, která nastane po uzavření
smlouvy a jež se týká „dodání zboží vyrobeného podle
požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám“. Z tohoto znění naopak podle Soudního
dvora výslovně plyne, že tato výjimka je inherentní samotného předmětu takové smlouvy, a sice výrobě zboží vyroPaul Brennan,
CC0
beného podle požadavků spotřebiteleNewveHome,
smyslu
čl. 2 bodu
4 Směrnice.
Soudní dvůr proto konstatoval, že ze znění čl. 16 písm. c)
Směrnice plyne, že lze tuto výjimku bez dalšího uplatnit
vůči spotřebiteli, aniž by byla podmíněna vznikem takové
události a nezávisle na tom, zda je uvedená smlouva splněna, nebo zda dochází k jejímu plnění ze strany obchodníka.
Tento výklad je podle Soudního dvora podpořen i kontextem, do něhož je toto ustanovení zasazeno, zejména pokud jde o povinnost informovat spotřebitele před tím, než
je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou mimo obchodní
prostory, o existenci nebo neexistenci práva odstoupit od
smlouvy. Soudní dvůr totiž již dříve rozhodl, že tato povinnost má zajistit, aby spotřebiteli byly sděleny mj. informace nezbytné pro řádné plnění smlouvy a pro výkon jeho práv, tj. i jeho práva odstoupit od smlouvy [3]. Situace,
kdy by existence práva spotřebitele odstoupit od smlouvy
závisela na budoucí události, jejíž uskutečnění závisí na
rozhodnutí obchodníka, by totiž podle Soudního dvora
nebyla slučitelná s jeho předsmluvní informační povinností.
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Dosažený výklad podle Soudního dvora přispívá konečně
i k dosažení cíle sledovaného Směrnicí, zejm. pokud jde
o posílení právní jistoty transakcí mezi obchodníkem
a spotřebitelem [4]. Umožňuje totiž zabránit situaci, ve
které by existence nebo neexistence práva spotřebitele
odstoupit od smlouvy závisela na stavu postupu v plnění
smlouvy obchodníkem, což je podle Soudního dvora stav,
o němž spotřebitel obecně není informován a nad nímž
nemá tím spíše žádnou kontrolu.
Z uvedených důvodů dospěl Soudní dvůr k závěru, že čl.
16 písm. c) Směrnice musí být vykládán tak, že výjimku
z práva odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení lze
uplatnit vůči spotřebiteli, který uzavřel smlouvu mimo
obchodní prostory týkající se prodeje zboží, které má být
zhotoveno podle jeho požadavků, bez ohledu na to, zda
obchodník zahájil výrobu uvedeného zboží.
Na samotný závěr lze uvést, že v České republice je čl. 16
písm. c) Směrnice transponován § 1837 písm. d) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž stanoví, že spotře-
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bitel nemůže odstoupit od smlouvy „o dodávce zboží,
které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro
jeho osobu“.
Lukáš Boháček
[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/
EU ze dne 2. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se
mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady
85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES.
[2] Soudní dvůr odkázal na svůj rozsudek ze dne 7. 8.
2018, ve věci C-485/17.
[3] Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2019, ve věci
C-649/17.
[4] Viz body 7 a 40 odůvodnění Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Zdroj

Rozsudek ze dne 24. 11. 2020 ve věci C-59/19, Wikingerhof GmbH
proti Booking.com BV

Zdržení se určitého jednání, k němuž došlo v rámci smluvního vztahu mezi žalobcem a žalovaným, které je
založeno na tvrzení, že žalovaný zneužil dominantního postavení v rozporu s pravidly hospodářské soutěže
Úplné znění rozsudku
Tisková zpráva
Soudní dvůr rozhodl, že podle čl. 7 bod 2 nařízení Brusel I bis [1]
je třeba vykládat v tom smyslu, že provozovatel hotelu může žalovat
zprostředkovatelskou společnost ve státě, kde sídlí, jestliže se jedná o
žalobu na zdržení se jednání založenou na tvrzení o zneužití hospodářské soutěže.
V původním řízení před předkládajícím soudem se jednalo
o spor mezi německou společností, která provozovala
hotel, a zprostředkovatelskou společností, jež umožňuje
rezervaci ubytování. Žalující společnost uzavřela
s žalovanou smlouvu, jejíž součástí byly smluvní podmínky, které žalovaná později opakovaně měnila a jejichž pozměněný obsah se stal předmětem sporu, neboť žalobkyně neměla jinou možnost než se jimi řídit, pokud chtěla
v obchodním vztahu pokračovat. Žalovaná společnost zde
namítla mezinárodní nepříslušnost vnitrostátních soudů,
jelikož smlouva obsahovala ujednání o příslušnosti, podle
kterého jsou k rozhodování sporů vzniklých z této
smlouvy místně příslušné soudy v Nizozemsku. Věc se
následně dostala až ke Spolkovému soudnímu dvoru. Ten

předložil předběžnou otázku, zda je třeba čl. 7 bodu 2
nařízení vykládat tak, že připouští uplatnění příslušnosti
podle místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, v případě žaloby na zdržení se určitého jednání, přichází-li do úvahy, že vytýkané jednání je pokryto smluvními
ujednáními, přičemž ale žalobce tvrdí, že se tato ujednání
zakládají na zneužití dominantního postavení žalovaného.
Soudní dvůr v prvé řadě uvedl, že dle čl. 7 bod 1 uvedeného nařízení umožňuje žalobci obrátit se na soud místa,
kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn,
zatímco čl. 7 bod 2 téhož nařízení stanoví, že tyto žaloby
mohou být podány u soudu místa, kde došlo nebo může
dojít ke škodné události. Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být obě pravidla zvláštní příslušnosti stanovená v uvedených ustanoveních vykládána autonomně
s odkazem na systematiku a cíle nařízení. V tomto ohledu
Soudní dvůr uvedl, že jestliže se žalobce dovolává jednoho z uvedených pravidel, je nezbytné, aby soud, u kterého
byl návrh podán, ověřil, zda nároky žalobce lze podřadit
pod oblast „smlouvy nebo nároků ze smlouvy“ ve smyslu
čl. 7 bodu 1 nařízení, nebo oblast „deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“ ve smyslu čl. 7 bodu 2 nařízení podle
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toho, zda je jeho základem závazek smluvní, nebo závazek
z deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti.
Na druhou stranu jestliže se žalobce ve své žalobě dovolává pravidel deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti,
a sice porušení povinnosti stanovené zákonem, a pokud se
za účelem posouzení dovolené nebo nedovolené povahy
jednání vytýkaného žalovanému nejeví jako nezbytné
zkoumat obsah smlouvy uzavřené s tímto žalovaným
a uvedená povinnost je žalovanému uložena nezávisle na
této smlouvě, spadá základ žaloby do oblasti deliktní nebo
kvazideliktní odpovědnosti ve smyslu čl. 7 bodu 2 nařízení
č. 1215/2012.
V rámci uvedeného Soudní dvůr konstatoval, že s výhradou ověření předkládajícím soudem spadá žaloba společnosti Wikingerhof v rozsahu, v němž je založena na zá-
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konné povinnosti zdržet se jakéhokoli zneužití dominantního postavení, do oblasti deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti ve smyslu čl. 7 bodu 2 nařízení.
Soudní dvůr tak dospěl k závěru, že čl. 7 bod 2 nařízení je
třeba vykládat tak, že se vztahuje na žalobu na zdržení se
určitého jednání, k němuž došlo v rámci smluvního vztahu mezi žalobcem a žalovaným, která je založena na tvrzení, že žalovaný zneužil dominantního postavení v rozporu
s právem hospodářské soutěže.
Jan Bena
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (eu)
č. 215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech.
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