
Citroën Commerce GmbH 
(vûc C-476/14)

Datum rozhodnutí: 7. ãervence 2016
Závûr: Náklady na pfievoz motorového vozidla od

v˘robce k prodejci, které nese spotfiebitel, musí b˘t
zahrnuty do prodejní ceny tohoto vozidla uvedené
v reklamû obchodníka, pokud tato reklama s ohledem
na v‰echny své charakteristiky obsahuje z pohledu
spotfiebitele nabídku t˘kající se uvedeného vozidla.

Skutkové okolnosti: Spoleãnost Citroën
Commerce zvefiejnila ve vydání novin Nürnber-
ger Nachrichten ze dne 30. bfiezna 2011 reklamu
t˘kající se motorového vozidla znaãky Citroën,
která obsahovala následující informace: „napfií-
klad Citroën C4 VTI 120 Exclusive: 21 800
[eur]1“ a „maximální sleva 6 170 [eur]1“. Expo-
nent „1“ odkazoval na poznámku uvedenou
v dolní ãásti této reklamy, která znûla takto:
„plus náklady na pfievoz ve v˘‰i 790 [eur]. Na-
bídka platí pro soukromé osoby na v‰echny vo-
zy Citroën C 4 [...] objednané do 10. dubna 2011
[...]“. Celková cena zahrnující náklady na pfie-
voz vozidla od v˘robce k prodejci, které mûl zá-
kazník uhradit pfii koupi takového vozidla,
nebyla ve zmínûné reklamû uvedena. ZLW po-
dalo u zemského soudu v Kolínû nad R˘nem
návrh, kter˘m se domáhalo, aby se spoleãnost
Citroën Commerce zvefiejÀování zmínûné rekla-
my zdrÏela, jelikoÏ v reklamû nebyla uvedena
koneãná cena zahrnující náklady na pfievoz.

Právní stránka: Prodejní cena musí jakoÏto
koneãná cena zahrnovat nevyhnutelné a pfied-
pokládané poloÏky ceny, které musí uhradit
spotfiebitel a které pfiedstavují penûÏité protipl-
nûní za pfiedmûtn˘ v˘robek. Za situace, kdy ob-
chodník, kter˘ prodává urãit˘ v˘robek,
vyÏaduje, aby spotfiebitel nesl náklady na pfie-
pravu tohoto v˘robku od v˘robce k tomuto ob-
chodníkovi–prodejci, s tím dÛsledkem, Ïe tyto
náklady, jejichÏ v˘‰e se konec koncÛ nemûní,
musí uhradit spotfiebitel, tudíÏ uvedené nákla-
dy pfiedstavují poloÏku prodejní ceny ve smys-
lu ãl. 2 písm. a) smûrnice 98/6. Tak tomu je
zejména v pfiípadû, kdy se spotfiebitel dostaví
do obchodních prostor obchodníka, aby si pfie-
vzal motorové vozidlo, které od tohoto obchod-
níka koupil a které bylo vyrobeno v jiné
provozovnû. Za takové situace obvykle nese ná-
klady na pfievoz tohoto vozidla od v˘robce
k obchodníkovi–prodejci spotfiebitel. Tyto nutné
náklady na pfievoz, jeÏ nese spotfiebitel, je nutno
odli‰ovat od dal‰ího poplatku za dopravu ãi do-

dání v˘robku zakoupeného na místû, které si
tento spotfiebitel zvolil, jelikoÏ tento dal‰í po-
platek nelze povaÏovat za nevyhnutelnou
a pfiedpokládanou poloÏku ceny. Cena v˘robku,
kter˘ obchodník nabízí ke koupi spotfiebitelÛm,
tedy musí v reklamû t˘kající se tohoto v˘robku
zahrnovat náklady na jeho pfiepravu od v˘rob-
ce k tomuto obchodníkovi, pokud tyto náklady
musí uhradit spotfiebitel.

Související judikatura: Rozsudek ze dne
10. ãervence 2014, Komise v. Belgie, C-421/12,
EU:C:2014:2064; ze dne 18. záfií 2014, Vueling
Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232; ze dne
16. ãervence 2015, Abcur, C-544/13 a C-545/13,
EU:C:2015:481.

Relevantní právní úprava: âl. 3 smûrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES
o ochranû spotfiebitelÛ pfii oznaãování cen v˘-
robkÛ nabízen˘ch spotfiebiteli.

Verband Sozialer Wettbewerb eV. 
(vûc C-19/15)

Datum rozhodnutí: 14. ãervence 2016
Závûr: Do pÛsobnosti nafiízení o v˘Ïivov˘ch

a zdravotních tvrzeních pfii oznaãování potravin
spadají v˘Ïivová nebo zdravotní tvrzení uvedená
v obchodním sdûlení t˘kajícím se potraviny, která má
b˘t jako taková dodána koneãnému spotfiebiteli, kdyÏ
toto sdûlení není urãeno koneãnému spotfiebiteli, ale
v˘hradnû zdravotnick˘m odborníkÛm.

Skutkové okolnosti: Spoleãnost Innova Vital,
jejímÏ jednatelem je lékafi, uvádûla na trh
v Nûmecku potravinov˘ doplnûk nazvan˘ „In-
nova Mulsin® Vitamin D3“ s obsahem vitaminu
D3 podávan˘ ve formû kapek. V listopadu 2013
zaslal jednatel spoleãnosti Innova Vital v˘hrad-
nû jmenovitû uveden˘m lékafiÛm dopis, kter˘
obsahoval doporuãení pouÏívání potravinové-
ho doplÀku emulze vitaminu D3 (Innova Mul-
sin® D3) i jeho obrazové znázornûní, informace
o jeho sloÏení, jeho prodejní cenu a denní ná-
klady na léãbu podle doporuãeného dávkování
v rozsahu jedné kapky dennû. Verband Sozialer
Wettbewerb podal ke krajskému soudu pro
Mnichov I, Nûmecko Ïalobu na zdrÏení se jed-
nání proti spoleãnosti Innova Vital na základû
§ 8 zákona o nekalé soutûÏi, ve znûní pouÏitel-
ném na spor v pÛvodním fiízení. Toto sdruÏení
pfied pfiedkládajícím soudem tvrdilo, Ïe dotãe-
n˘ dopis obsahuje zdravotní tvrzení zakázaná
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ãl. 10 odst. 1 nafiízení ã. 1924/2006, a sice tato
dvû tvrzení: „Jak jiÏ ukázalo nûkolik studií, vi-
tamin D hraje v˘znamnou úlohu pfii pfiedcháze-
ní nûkolika nemocem, jako je atopick˘ ekzém,
osteoporóza, cukrovka a RS [roztrou‰ená skle-
róza]. Podle tûchto studií spolupÛsobí pfiíli‰ níz-
ká hladina vitamínu D v dûtství na budoucí
v˘skyt tûchto nemocí.“ a „Rychlé pfiedcházení
a vylouãení stavÛ nedostatku (80 % obyvatel je
popsáno jako obyvatelstvo s nedostatkem vita-
minu D3 v zimû).“ V tomto ohledu Verband So-
zialer Wettbewerb zejména tvrdí, Ïe ustanovení
nafiízení ã. 1924/2006 se pouÏijí na reklamu ur-
ãenou jak pro odborné kruhy, tak pro kruhy la-
ické. Naopak podle spoleãnosti Innova Vital se
nafiízení ã. 1924/2006 net˘ká reklamy urãené
pro odborné kruhy. A proto jelikoÏ byl dotãen˘
dopis urãen˘ pouze lékafiÛm, nejsou podle ná-
zoru Innova Vital ustanovení tohoto nafiízení
pouÏitelná na zdravotní tvrzení zakázaná ãl. 10
odst. 1 nafiízení ã. 1924/2006, která se nacházejí
v tomto dopise.

Právní stránka: âl. 5 odst. 1 písm. a) nafiízení
ã. 1924/2006 stanoví, Ïe pouÏívání v˘Ïivov˘ch
a zdravotních tvrzení je pfiípustné pouze tehdy,
pokud na základû v‰eobecnû uznávan˘ch vû-
deck˘ch údajÛ bylo prokázáno, Ïe pfiítomnost,
nepfiítomnost nebo sníÏen˘ obsah Ïiviny nebo
jiné látky, k níÏ se tvrzení vztahuje, v potravinû
nebo kategorii potravin má pfiízniv˘ v˘Ïivov˘
nebo fyziologick˘ úãinek. Zdravotniãtí odborní-
ci mohou b˘t zajisté povaÏováni za osoby, které
disponují vût‰ími vûdeck˘mi znalostmi neÏ ko-
neãn˘ spotfiebitel chápan˘ jako prÛmûrn˘ spo-
tfiebitel, kter˘ má dostatek informací a je
v rozumné mífie pozorn˘ a opatrn˘, jak uvádí
bod 16 odÛvodnûní tohoto nafiízení. Nicménû
u tûchto odborníkÛ nelze mít za to, Ïe jsou s to
mít neustále v‰echny specializované a aktuali-
zované vûdecké znalosti, které jsou nezbytné
pro hodnocení kaÏdé potraviny a v˘Ïivov˘ch
nebo zdravotních tvrzení pouÏit˘ch pfii oznaão-
vání a obchodní úpravû tûchto potravin nebo 
reklamû na nû. Nelze v‰ak vylouãit, Ïe zdravot-
niãtí odborníci budou sami uvedeni v omyl ne-
pravdiv˘mi, dvojsmysln˘mi nebo klamav˘mi
v˘Ïivov˘mi nebo zdravotními tvrzeními, a pro-
to jim hrozí, Ïe v dobré vífie podají nesprávné 
informace ohlednû potravin, které jsou pfiedmû-
tem obchodního sdûlení urãeného koneãn˘m
spotfiebitelÛm, se kter˘mi jsou ve spojení. Kro-
mû toho, pokud by v˘Ïivová nebo zdravotní
tvrzení urãená zdravotnick˘m odborníkÛm ne-
spadala do pÛsobnosti nafiízení ã. 1924/2006,
takÏe by se taková tvrzení mohla pouÏít, aniÏ by
bylo nezbytné vycházet z vûdeck˘ch dÛkazÛ,
hrozilo by, Ïe provozovatelé potravináfisk˘ch
podnikÛ obejdou povinnosti stanovené tímto

nafiízením tak, Ïe se obrátí na koneãného spo-
tfiebitele prostfiednictvím zdravotnick˘ch od-
borníkÛ, aby tito doporuãili jejich potraviny
tomuto spotfiebiteli.

Související judikatura: Rozsudky ze dne
17. listopadu 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335;
ze dne 4. kvûtna 2010, TNT Express Nederland, 
C-533/08, EU:C:2010:243, a ze dne 17. bfiezna
2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173; ze dne
5. dubna 2011, Société fiduciaire nationale d’exper-
tise comptable, C-119/09, EU:C:2011:208.

Relevantní právní úprava: âlánek 1 odst. 2
nafiízení ã. 1924/2006 Evropského parlamentu
a Rady (ES) ã. 1924/2006 o v˘Ïivov˘ch a zdra-
votních tvrzeních pfii oznaãování potravin, ve
znûní nafiízení Komise (EU) ã. 1047/2012.

Granarolo SpA (vûc C-196/15)

Datum rozhodnutí: 14. ãervence 2016
Závûr: Îaloba na náhradu ‰kody zaloÏená na ná-

hlém pfieru‰ení zaveden˘ch dlouhodob˘ch obchod-
ních vztahÛ nespadá do oblasti deliktní nebo
kvazideliktní odpovûdnosti, pokud mezi stranami
existoval tacitní smluvní vztah. Takové zavedené
dlouhodobé obchodní vztahy musejí b˘t kvalifiková-
ny jako „smlouva o prodeji zboÏí“, jestliÏe je závaz-
kem typick˘m pro dotãenou smlouvu dodání zboÏí,
nebo jako „smlouva o poskytování sluÏeb“, pokud je
tímto závazkem poskytování sluÏeb.

Skutkové okolnosti: Z pfiedkládacího usne-
sení plyne, Ïe spoleãnost Ambrosi se sídlem
v Nice (Francie) prodávala zhruba 25 let ve
Francii potraviny vyrobené spoleãností Grana-
rolo se sídlem v Bologni (Itálie), aniÏ by byl je-
jich vztah zaloÏen na rámcové smlouvû ãi na
ujednání o v˘hradním zastoupení. Spoleãnost
Granarolo sdûlila spoleãnosti Ambrosi doporu-
ãen˘m dopisem ze dne 10. prosince 2012, Ïe ode
dne 1. ledna 2013 budou její v˘robky prodává-
ny ve Francii jinou francouzskou spoleãností.
Spoleãnost Ambrosi mûla za to, Ïe tento dopis
pfiedstavoval náhlé pfieru‰ení zaveden˘ch ob-
chodních vztahÛ ve smyslu ãlánku L. 442-6
francouzského obchodního zákoníku, u nûhoÏ
nebyla dodrÏena minimální v˘povûdní lhÛta,
zohledÀující dobru trvání jejich obchodního
vztahu, a podala k tribunal de commerce de
Marseille (obchodní soud v Marseille, Francie)
proti spoleãnosti Granarolo Ïalobu na náhradu
‰kody zaloÏenou na uvedeném ustanovení.
Rozsudkem ze dne 29. ãervence 2014 se tento
soud prohlásil za pfiíslu‰n˘ z dÛvodu, Ïe Ïaloba
mûla deliktní povahu a Ïe se místo, kde do‰lo ke
‰kodné události ve smyslu ãl. 5 odst. 3 nafiízení
Brusel I, nacházelo v sídle spoleãnosti Ambrosi
v Nice.
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Právní stránka: Ve znaãné ãásti ãlensk˘ch stá-
tÛ mohou b˘t dlouhodobé obchodní smluvní
vztahy, které nevznikly na základû písemné
smlouvy, v podstatû povaÏovány za tacitní
smluvní vztahy, jejichÏ poru‰ení mÛÏe vést ke
smluvní odpovûdnosti. Aãkoli ãl. 5 bod 1 nafií-
zení Brusel I nevyÏaduje uzavfiení písemné
smlouvy, je nicménû urãení smluvní povinnosti
nezbytné k pouÏití tohoto ustanovení. Taková
povinnost mÛÏe b˘t povaÏována za vzniklou
mlãky, zejména pokud vypl˘vá z jednoznaã-
n˘ch aktÛ vyjadfiujících vÛli smluvních stran.
Nejprve je tfieba zkoumat, zda se dlouhodob˘
obchodní vztah, kter˘ existoval mezi stranami,
za konkrétních okolností vûci, kterou projedná-
vá, vyznaãuje existencí mlãky sjednan˘ch po-
vinností stran, takÏe mezi nimi existoval vztah,
kter˘ lze kvalifikovat jako smluvní. Domnûnka
existence takového tacitního vztahu nicménû
neplatí a takov˘ vztah musí b˘t prokázán. Ten-
to dÛkaz se krom toho musí zakládat na soubo-
ru shodujících se okolností, mezi které mohou
patfiit existence zaveden˘ch dlouhodob˘ch ob-
chodních vztahÛ, dobrá víra smluvních stran,
pravidelnost operací a jejich v˘voj v ãase vyjá-
dfien˘ v mnoÏství a v hodnotû, pfiípadné dohody
o vyfakturovan˘ch cenách nebo o poskytnut˘ch
slevách, jakoÏ i vzájemná korespondence.

Související judikatura: Rozsudek ze dne
19. prosince 2013, Corman-Collins, C-9/12,
EU:C:2013:860; ze dne 25. února 2010, Car Trim,
C-381/08, EU:C:2010:90.

Relevantní právní úprava: âlánek 5 bod 3
nafiízení Rady (ES) ã. 44/2001 o pfiíslu‰nosti
a uznávání a v˘konu soudních rozhodnutí v ob-
ãansk˘ch a obchodních vûcech.

Wroc∏aw – Miasto na prawach powiatu
(vûc C-406/14)

Datum rozhodnutí: 14. ãervence 2016
Závûr: Vefiejn˘ zadavatel není oprávnûn na zákla-

dû ustanovení v zadávací dokumentaci vefiejné za-
kázky poÏadovat, aby budoucí dodavatel této zakázky
realizoval urãitou procentní ãást stavebních prací,
které jsou pfiedmûtem uvedené zakázky, vlastními
prostfiedky.

Skutkové okolnosti: Dne 18. kvûtna 2007 za-
hájil pfiíslu‰n˘ úfiad mûsta Vratislavi omezené
zadávací fiízení t˘kající se ãásteãné v˘stavby
okruhu. Tomuto projektu, jehoÏ náklady odpo-
vídaly pfiibliÏnû 65 milionÛm eur, byla poskyt-
nuta unijní finanãní pomoc z operaãního
programu pomoci Spoleãenství Polské republi-
ce v oblasti infrastruktury a Ïivotního prostfiedí
v rámci cíle „Konvergence“ spolufinancované-
ho Fondem soudrÏnosti a EFRZ. Ze sedmi hos-

podáfisk˘ch subjektÛ, které se pfiihlásily k úãas-
ti na tomto fiízení, bylo pût vyzváno k podání
nabídky. Zadávací dokumentace zaslaná tûmto
pûti hospodáfisk˘m subjektÛm obsahovala ná-
sledující ustanovení: „Hospodáfisk˘ subjekt je
povinen realizovat alespoÀ 25 % prací, které
jsou pfiedmûtem zakázky, vlastními prostfied-
ky.“ Dne 1. srpna 2008 uzavfielo mûsto Vratislav
vefiejnou zakázku s hospodáfisk˘m subjektem,
kterého vybralo. Po správním fiízení následují-
cím po realizaci této zakázky, jeÏ bylo zahájeno
vnitrostátními orgány povûfien˘mi kontrolou
správnosti nûkter˘ch akcí spolufinancovan˘ch
ze strany Unie, byla mûstu Vratislav uloÏena fi-
nanãní oprava ve v˘‰i jistiny 8 600 473,38 pol-
sk˘ch zlot˘ch (PLN) (pfiibliÏnû 1 960 000 eur),
odpovídající 5 % z nákladÛ, které jsou pfiedmû-
tem vefiejného financování, z dÛvodu údajné
nesrovnalosti uvedeného ustanovení ve vztahu
ke smûrnici 2004/18, jeÏ se na dotãenou zakáz-
ku pouÏije s pfiihlédnutím k její hodnotû.

Právní stránka: âl. 48 odst. 3 uvedené smûr-
nice tím, Ïe stanoví moÏnost uchazeãÛ proká-
zat, Ïe s vyuÏitím zpÛsobilosti tfietích osob
splÀují minimální technickou a odbornou zpÛ-
sobilost stanovenou vefiejn˘m zadavatelem, po-
kud prokáÏou, Ïe budou skuteãnû disponovat
nezbytn˘mi prostfiedky pro plnûní zakázky, kte-
ré nejsou jejich vlastní, bude-li jim zakázka za-
dána, zakotvuje moÏnost, aby tyto hospodáfiské
subjekty vyuÏily subdodavatelÛ k plnûní vefiej-
né zakázky, a to v zásadû bez omezení. Nicmé-
nû jestliÏe zadávací dokumentace ukládá
uchazeãÛm, aby ve sv˘ch nabídkách uvedli ãást
zakázky, kterou pfiípadnû zam˘‰lí zadat subdo-
davatelÛm a navrhované subdodavatele, vefiej-
n˘ zadavatel má pro úãely plnûní zásadních
ãástí vefiejné zakázky právo zakázat vyuÏití
subdodavatelÛ, jejichÏ zpÛsobilost nemohl ovû-
fiit pfii pfiezkumu nabídek a pfii v˘bûru dodava-
tele. Takové ustanovení, jeÏ ukládá omezení
vyuÏití subdodavatelÛ pro abstraktnû vymeze-
nou procentuální ãást této zakázky, a to nezávis-
le na moÏnosti ovûfiit zpÛsobilost pfiípadn˘ch
subdodavatelÛ a bez jakékoli zmínky o zásadní
povaze úkolÛ, jeÏ by byly dotãeny, se tedy jeví
jako nesluãitelné se smûrnicí 2004/18. Poru‰ení
unijních právních pfiedpisÛ pfiitom pfiedstavuje
„nesrovnalost“ ve smyslu ãl. 2 bodu 7 nafiízení
ã. 1083/2006 pouze tehdy, pokud vede nebo by
mohlo vést ke ztrátû v souhrnném unijním roz-
poãtu, a to zapoãtením neoprávnûného v˘daje
do tohoto rozpoãtu. Takové poru‰ení je tedy
nutno povaÏovat na nesrovnalost, pokud mÛÏe
mít jako takové dopad na rozpoãet. Naproti to-
mu se nevyÏaduje, aby byla prokázána existen-
ce konkrétního finanãního dopadu. Poru‰ení
pravidel zadávání vefiejn˘ch zakázek pfiedsta-
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vuje nesrovnalost, pokud nelze vylouãit moÏ-
nost, Ïe toto poru‰ení mûlo dopad na rozpoãet
dotãeného fondu. Pokud jde o mechanismus fi-
nanãní opravy upraven˘ v ãlánku 98 nafiízení
ã. 1083/2006, je tfieba konstatovat, Ïe tento ãlá-
nek v souladu s jeho odstavci 1 a 2 ãlensk˘m stá-
tÛm ukládá, aby provedly finanãní opravu,
pokud byla zji‰tûna nesrovnalost. V˘‰i opravy je
pfiitom tfieba urãit s pfiihlédnutím ke tfiem krité-
riím, a sice povaze zji‰tûné nesrovnalosti, její
závaÏnosti a finanãní ztrátû, která dotãenému
fondu vznikla.

Související judikatura: Rozsudek ze dne
10. fiíjna 2013, Swm Costruzioni 2 a Mannocchi
Luigino (C-94/12, EU:C:2013:646; ze dne
18. bfiezna 2004, Siemens a ARGE Telekom, 
C-314/01, EU:C:2004:159.

Relevantní právní úprava: Smûrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koor-
dinaci postupÛ pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek
na stavební práce, dodávky a sluÏby, ve znûní
nafiízení Komise (ES) ã. 2083/2005; Nafiízení 
Rady (ES) ã. 1083/o obecn˘ch ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu a Fondu soudrÏnosti
a o zru‰ení nafiízení (ES) ã. 1260/1999.

Ordre des barreaux francophones et
germanophone a dal‰í (vûc C-543/14)

Datum rozhodnutí: 28. ãervence 2016
Závûr: SluÏby poskytované advokáty procesním

subjektÛm, které mají nárok na právní pomoc na zá-
kladû vnitrostátního reÏimu právní pomoci, nejsou
osvobozeny od danû z pfiidané hodnoty.

Skutkové okolnosti: Ve sporu v pÛvodním
fiízení byla Ústavnímu soudu v Belgii pfiedloÏe-
na fiada Ïalob znûjících na zru‰ení ãlánku 60 
zákona ze dne 30. ãervence 2013. Tímto ustano-
vením pfiestaly b˘t s úãinností od 1. ledna 2014
osvobozeny od DPH sluÏby advokátÛ, které by-
ly v Belgii osvobozeny na základû pfiechodného
ustanovení v ãlánku 371 smûrnice 2006/112. Zá-
konná sazba DPH uplatÀovaná na sluÏby advo-
kátÛ ãiní v Belgii 21 %. Pfiedkládající soud si
klade otázku, zda zdanûní sluÏeb advokátÛ
DPH a zv˘‰ení ceny tûchto sluÏeb, které z toho
plyne, je sluãitelné s právem na úãinnou právní
ochranu a konkrétnû s právem na advokáta. Dá-
le se táÏe, zda je právní úprava dotãená ve vûci
v pÛvodním fiízení v souladu se zásadou rov-
nosti zbraní, jestliÏe jsou náklady takto zv˘‰eny
pouze pro osoby, které nejsou plátcem danû
a nemají nárok na právní pomoc, zatímco osoby,
které plátcem danû jsou, si mohou DPH zapla-
cenou za tyto sluÏby odpoãíst.

Právní stránka: Bod 15 pfiílohy III uvedené
smûrnice opravÀuje ãlenské státy uplatÀovat
sníÏenou sazbu DPH nikoli na jakékoli posky-
tování sluÏeb sociálního charakteru, ale pouze
na poskytování takov˘ch sluÏeb organizacemi,
které jsou dobroãinné a vyvíjejí ãinnost v oblas-
ti sociální péãe a sociálního zabezpeãení, pfii-
ãemÏ úmysl zákonodárce Unie omezit moÏnost
uplatnûní sníÏené sazby pouze na poskytování
sluÏeb organizacemi splÀujícími tento dvojí po-
Ïadavek by byl zmafien, kdyby ãlensk˘ stát mo-
hl kvalifikovat soukromé entity, které mají za cíl
dosahování zisku, jako organizace ve smyslu
uvedeného bodu 15 pouze z dÛvodu, Ïe tyto en-
tity poskytují rovnûÏ sluÏby sociální povahy.
âlensk˘ stát nemÛÏe uplatÀovat sníÏenou saz-
bu DPH na poskytování sluÏeb soukrom˘mi
entitami, které mají za cíl dosahování zisku na
základû pouhého posouzení povahy jejich slu-
Ïeb a nevzít v úvahu zejména cíle sledované tû-
mito entitami jako celek a stálost jejich
sociálních ãinností. Profesní kategorii advokátÛ
pfiitom nelze vzhledem k jejím celkov˘m cílÛm
a vzhledem ke skuteãnosti, Ïe její pfiípadná so-
ciální ãinnost postrádá stálost, obecnû povaÏo-
vat za kategorii, která má sociální povahu.
Uplatnûní dal‰ích osvobození stanoven˘ch
smûrnicí závisí nejen na tom, zda jsou dotãené
poskytované sluÏby sociální, pfiiãemÏ musí úz-
ce souviset se sociální péãí nebo sociálním za-
bezpeãením, ale je dále omezeno na sluÏby
poskytované subjekty povaÏovan˘mi za dobro-
ãinné. SluÏby v rámci vnitrostátního reÏimu
právní pomoci v‰ak neposkytují v‰ichni advo-
káti, n˘brÏ pouze ti, ktefií se dobrovolnû pfiihlá-
sí k tomu, Ïe budou tyto sluÏby poskytovat jako
hlavní ãi vedlej‰í ãinnost, pfiiãemÏ jsou za tímto
úãelem zapsáni na seznam, kter˘ se kaÏd˘ rok
obnovuje. Poskytování sluÏeb v rámci takového
reÏimu je podle v‰eho pouze jedním z cílÛ ad-
vokátní profese. Poskytování sluÏeb advokáty
v rámci vnitrostátního reÏimu právní pomoci
dotãeného v pÛvodním fiízení proto není osvo-
bozeno od DPH na základû osvobození stano-
ven˘ch smûrnicí.

Související judikatura: Rozsudek ze dne 
17. ãervna 2010, Komise v. Francie, C-492/08,
EU:C:2010:348; ze dne 8. bfiezna 2011, Lesoochra-
nárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, ja-
koÏ i ze dne 13. ledna 2015, Rada a dal‰í
v. Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop
Luchtverontreiniging Utrecht, C-401/12 P aÏ 
C-403/12 P, EU:C:2015:4.

Relevantní právní úprava: âlánek 132 odst. 1
písm. g) smûrnice 2006/112 Rady 2006/112/ES
o spoleãném systému danû z pfiidané hodnoty.
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Città Metropolitana di Bari 
(vûc C-147/15)

Datum rozhodnutí: 28. ãervence 2016
Závûr: VyplÀování lomu jin˘m neÏ tûÏebním od-

padem není podfiízeno ustanovením smûrnice
1999/31, pokud tato ãinnost pfiedstavuje vyuÏití to-
hoto odpadu.

Skutkové okolnosti: Spoleãnost Edilizia
Mastrodonato podala dne 16. bfiezna 2010 Ïá-
dost za úãelem roz‰ífiení lomu doprovázenou
zejména provozním zámûrem rekultivace Ïivot-
ního prostfiedí, která pfiedpokládá vyplnûní dfií-
ve vyuÏívan˘ch oblastí pomocí 1 200 000 m3

jiného neÏ tûÏebního odpadu. Roz‰ífiení lomu
povolila dne 21. záfií 2011 regionální sluÏba
„TûÏební ãinnosti“ za podmínky, Ïe rekultivaã-
ní program bude uskuteãnûn podle podmínek
zámûru, kter˘ byl schválen souãasnû. Z pfied-
kládacího rozhodnutí vypl˘vá, Ïe mezi spoleã-
ností Edilizia Mastrodonato a provincií Bari
vznikl rozpor ohlednû toho, jak mûla Edilizia
Mastrodonato postupovat, aby skuteãnû mohla
provést vyplnûní dfiíve vyuÏívan˘ch oblastí.
Dne 19. ledna spoleãnost Edilizia Mastrodonato
zaslala provincii Bari oznámení o zahájení ãin-
nosti v souladu se zjednodu‰en˘m postupem
pouÏiteln˘m na vyuÏití odpadÛ. Dne 15. listo-
padu 2012 velitel sluÏby provinciální policie –
ochrana obyvatelstva a Ïivotního prostfiedí pro-
vincie Bari odmítl, aby se na zámûr vyplÀování
spoleãnosti Edilizia Mastrodonato takov˘ zjed-
nodu‰en˘ postup pouÏil z dÛvodu, Ïe uvedené
vyplÀování ve skuteãnosti bylo zámûrem uklá-
dání zvlá‰tního inertního odpadu o objemu
1 200 000 m3 formou skládkování, kter˘ mûl b˘t
pfiedmûtem fiádného povolovacího postupu
podle ãl. 10 odst. 3 legislativního nafiízení
ã. 117/2008, kter˘m se do vnitrostátního práva
provádí ãl. 10 odst. 2 smûrnice 2006/21.

Právní stránka: âlánek 3 bod 15 smûrnice
2008/98 definuje „vyuÏití“ odpadu zejména ja-
ko ãinnost, jejímÏ hlavním v˘sledkem je, Ïe od-
pad slouÏí uÏiteãnému úãelu tím, Ïe nahradí

jiné materiály, které by jinak byly pouÏity ke
konkrétnímu úãelu. Z toho vypl˘vá, Ïe úspora
pfiírodních zdrojÛ musí b˘t hlavním cílem vyu-
Ïití odpadÛ. Vice versa, pokud je úspora surovin
pouze druhotn˘m úãinkem ãinnosti, jejímÏ pr-
votním úãelem je odstraÀování odpadu, tato
skuteãnost nemÛÏe zpochybnit kvalifikaci této
ãinnosti jako odstraÀování odpadu. Pfiedkláda-
jícímu soudu pfiíslu‰í, aby posoudil, zda je úãe-
lem vyplÀování lomu primárnû vyuÏití jiného
neÏ tûÏebního odpadu, kter˘ je urãen k pouÏití
pfii tomto vyplÀování. PouÏití odpadÛ, které ne-
jsou vhodné pro vyplnûní vytûÏen˘ch prostor,
by vedlo k podstatnû ‰kodlivûj‰ím úãinkÛm na
Ïivotní prostfiedí, neÏ pokud by bylo vyplnûní
provedeno za pouÏití jin˘ch materiálÛ. âinnost
nelze klasifikovat jako vyuÏití odpadu, pokud
tato klasifikace neodpovídá skuteãnému dopa-
du ãinnosti na Ïivotní prostfiedí, kter˘ má b˘t
podle hierarchie odpadÛ stanovené v ãl. 4
odst. 1 této smûrnice, pfiíznivûj‰í v pfiípadû vyu-
Ïití neÏ v pfiípadû odstranûní odpadÛ. Pfiedklá-
dající soud v této souvislosti musí ovûfiit, zda by
spoleãnost Edilizia Mastrodonato pfiikroãila
k vyplnûní vytûÏen˘ch prostor lomu, kter˘
vlastní, i tehdy, pokud by musela pfii vyplÀová-
ní upustit od pouÏití jiného neÏ tûÏebního od-
padu, a zda odpady, jejichÏ pouÏití bylo
navrhováno, jsou k takovému vyplnûní vhodné.
âinnost dotãená ve vûci v pÛvodním fiízení mÛ-
Ïe b˘t oznaãena za „vyuÏití“ pouze tehdy, po-
kud jsou tyto dvû kumulativní podmínky
splnûny.

Související judikatura: Rozsudek ze dne
23. bfiezna 2006, Komise v. Rakousko, C-209/04,
EU:C:2006:195; ze dne 27. února 2002, ASA, 
C-6/00, EU:C:2002:121; ze dne 13. února 2003,
Komise v. Lucembursko, C-458/00, EU:C:2003:94.

Relevantní právní úprava: âlánek 10 odst. 2
smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/21/ES o nakládání s odpady z tûÏebního
prÛmyslu a o zmûnû smûrnice 2004/35/ES.

Pfiipravil: Jan Tlamycha
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