
Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. května 2001 
Agora Srl a Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. v. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano a Coftat Soc. coop. arl. 
 
Spojené věci C-223/99 a C-260/99 
 Druh řízení: řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) Jednací jazyk: italština Uveřejněno: SbSD *2001+, str. I-03605 Celexové 
označení: 61999J0223 
 

Problematika: veřejné zakázky na služby - směrnice 92/50/EHS - definice zadavatele - veřejnoprávní subjekt - 
pojem potřeby ve veřejném zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu 
 
 Interpretovaná ustanovení: směrnice 92/50/EHS Skutkové a právní okolnosti 
  
Ente Fiera byla právnickou osobou, jejímiž hlavními cíli bylo v době rozhodné pro řízení před vnitrostátním soudem vykonávat a 
usnadňovat jakoukoli činnost spojenou s organizací veletrhů, výstav a konferencí a jakékoli jiné aktivity, a která upevňováním 
mezinárodních vztahů propaguje předvádění výroby zboží a služeb a pokud je to možné i jejich prodej. Ente Fiera byla 
neziskovou organizací a vykonávala služby ve veřejném zájmu. Její postupy se řídily zásadami vyplývajícího z občanského 
zákoníku. Řízení Ente Fiera bylo založeno na kritériích výkonu, účinnosti a cenové efektivity. Pro sledování svých cílů mohla 
vykonávat jakoukoli činnost, která jí nebyla zakázána zákonem nebo zřizovací listinou, včetně finančních operací, půjček a 
uzavírání obchodních záruk ve vztahu k movitému i nemovitému majetku. Navíc Ente Fiera mohla zakládat společnosti, jejichž 
cíle jsou podobné nebo spojené s jeho vlastním nebo s ním příbuzné, nebo nabývat akcie a podíly v takových společnostech 
nebo orgánech. 
 
Proti společnosti Ente Fiera byla vedena na vnitrostátní úrovni dvě řízení. Jedno bylo zahájeno na podnět společnosti Agora Srl 
(dále jen "Agorŕ"), která po ní požadovala zveřejnění v souladu s článkem 25 zákona č. 241 z 7. srpna 1990 obsahujícího nová 
ustanovení týkající se správního řízení a práva na přístup ke správním dokumentům, zpřístupnění dokumentů, které se 
vztahovaly k zadávacímu řízení na zakázku spočívající v pronájmu zařízení a vybavení pro prostory recepcí a informačních míst, 
na které bylo odkazováno v oznámení o veřejné zakázce. 
 
Společnost Ente Fiera odmítla tyto správní dokumenty zpřístupnit na základě toho, že nebyla vázána požadavky na 
transparentnost stanovenými pravidly o zadávání veřejných zakázek. Agora toto rozhodnutí napadla u regionálního správního 
soudu pro Lombardii (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia), který svým rozhodnutím její podání potvrdil. Až 
poté, co byla věc vrácena ze strany odvolací instance k novému projednání k regionálnímu správnímu soudu, rozhodl se tento 
soud obrátit se na Soudní dvůr s předběžnou otázkou výkladu komunitárního práva. 
 
Společnost Excelsior podala nabídku v rámci zadávacího řízení na poskytování úklidových služeb, jejíž zadání v rámci užšího řízení 
oznámila společnost Ente Fiera. Úklidové služby měly být prováděny ve výstavních zařízeních a po dobu od 1. ledna do 31. 
prosince 1998 s možností jejího prodloužení až na tři roky. Excelsior podala nabídku ve vztahu ke čtyřem z pěti míst, k nimž se 
výzva pro podání přihlášek vztahovala. Na konci řízení bylo třetí míso přiděleno konsorciu Miles. Ente Fiera následně zrušila  
smlouvu, kterou s konsorciem Miles uzavřela, z důvodu tvrzeného porušení smlouvy. Předmětné místo bylo následně přiděleno 
na omezenou dobu Citat soc. coop. arl (dále jen "Citat"), a to na období od 13. února do 30. června 1998.  
 
Dne 7. března 1998 bylo v Úředním věstníku ES zveřejněno nové oznámení o veřejné zakázce, které se vztahovalo na  zakázku, 
jejímž předmětem bylo třetí místo na období od 1. července do 31. prosince 1998 s možností prodloužit toto období od 1. ledna  
do 31. prosince 1999 a od 1. ledna do 31. prosince 2000. Excelsior před regionálním správním soudem Lombardie napadl 
dočasné přidělení veřejné zakázky na třetí místo firmě Citat a nové oznámení o veřejné zakázce. 
 
Za těchto okolností regionální správní soud pro region Lombardie se rozhodl přerušit řízení a obrátit se na Soudní dvůr se žádostí 
o rozhodnutí následujících dvou otázek, jejichž znění je v obou případech projednávaných před Soudním dvorem totožné: 
 
Může být definice veřejnoprávního subjektu obsažená v článku 1 písm. b) směrnice 92/50 chápána tak, že se vztahuje i na Ente 
Autonomo Fiera di Milano? 
 
 Z odůvodnění rozsudku 
  
Předběžná otázka, kterou Soudnímu dvoru předložil vnitrostátní soud, se týkala definice pojmu "veřejnoprávní subjekt" pro 
účely článku 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS a jeho použitelnosti na subjekt, jakým je společnost Ente Fiera. Soudní dvůr v tomto 
smyslu připomenul, že je na vnitrostátním soudu, aby ve smyslu rozdělení funkcí vyplývajícího z článku 234 SES aplikoval prav idla 
komunitárního práva, jak bylo vyloženo Soudním dvorem, na konkrétní případ.1) 
 
Je však úlohou Soudního dvora, aby vybral ze všech informací, které mu byly vnitrostátním soudem poskytnuty, a zejména na 
základě žádosti rozhodnutí předběžné otázky body komunitárního práva, které vyžaduje výklad, a to s ohledem na předmět 
řízení.2) 



 
Soudní dvůr uvedl, že tři podmínky stanovené v ustanovení článku 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS jsou kumulativní.3) 
 
Navíc bylo z obou žádostí o rozhodnutí předběžné otázky zřejmé, že vnitrostátní soud byl toho názoru, že Ente Fiera splňovala  
dvě ze tří podmínek. Nejasné bylo pouze to, zda Ente Fiera byla zřízena za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu. 
 
Z článku 1 stanov Ente Fiera rovněž vyplynulo, že jejím cílem bylo vykonávat a umožňovat činnosti, jež se týkaly organizace 
veletrhů, výstav, konferencí, či jakékoli jiné iniciativy, a upevňováním mezinárodních vztahů propagovala výstavu výroby zboží a 
služeb a pokud je to možné i jejich prodej. Tato činnost je běžně na mezinárodní úrovni vykonávána různými osobami, zřízenými  
ve velkých městech různých členských států, které mezi sebou soutěží. A i když Ente Fiera byla neziskovou organizací, byla řízena 
na základě kritérií výkonnosti, hospodárnosti a efektivity nákladů. 
 
S odkazem na výše uvedené Soudní dvůr konstatoval, že otázka předložená v rámci řízení v podstatě směřuje ke zjištění toho, 
zda subjekt vykonávající činnosti, které se vztahují k organizaci veletrhů, výstav a jiných podobných iniciativ, jenž je sice 
neziskovou organizací, ale je řízen podle kritérií výkonu, účinnosti a efektivity nákladů a svou činnost vykonává v soutěžním 
prostředí, uspokojuje potřeby ve veřejném zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu ve smyslu první odrážky 
druhého odstavce článku 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS. 
 
Proto, aby Soudní dvůr mohl odpovědět na otázku, se kterou se na něj obrátil vnitrostátní soud, s přihlédnutím ke svým 
předchozím rozhodnutím musel vzít v potaz, že druhý odstavec článku 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS stanovuje rozdíl mezi 
potřebou ve veřejném zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a potřebami ve veřejném zájmu, které mají 
průmyslovou nebo obchodní povahu.4) 
 
Na jednu stranu bylo pro Soudní dvůr zřejmé, že činnosti, které se týkaly organizace veletrhů, výstav a jiných podobných iniciativ, 
plnily potřeby ve veřejném zájmu, neboť organizátor takové akce tím, že shromažďuje výrobce a obchodníky v jedné zeměpisné 
oblasti, nejedná výlučně v individuálním zájmu těchto výrobců a obchodníků, jimž je nabízena příležitost propagovat jejich 
výrobky a zboží, ale rovněž poskytuje spotřebitelům, kteří akci navštíví, informaci, která jim umožňuje si za optimálních 
podmínek vybrat. Oživení trhu, jež je rovněž výsledkem uvedených činností, může spadat do rámce obecného zájmu.  
 
Na druhou stranu však vznikla otázka, zda ve světle informací vyplývajících ze spisu předmětné činnosti skutečně postrádají 
průmyslovou nebo obchodní povahu. K posouzení této otázky Soudní dvůr analyzoval seznam veřejnoprávních subjektů, jenž byl 
obsažen v příloze I směrnice 71/305/EHS, ve znění směrnice Rady 93/36/EHS, na něž článek 1 písm. b) odkazuje. Analýza tohoto 
seznamu odhalila, že předmětné potřeby jsou obecně za prvé ty, které jsou uspokojovány jinak než dostupností zboží nebo 
služeb na trhu, a za druhé ty, které z důvodů spojených s obecným zájmem se stát rozhodne sám poskytovat nebo si nad jejich 
poskytováním hodlá ponechat rozhodující vliv.5) (odstavec 37) 
 
"38) Navíc ačkoli Soudní dvůr dříve rozhodl, že pojem potřeby ve veřejném zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu, nevylučuje potřeby, které jsou nebo mohou být rovněž uspokojovány soukromými podniky.6) 
 
Soudní dvůr rovněž rozhodl, že existence významné soutěže a zejména skutečnosti, že příslušná společnost je vystavena soutěži 
na trhu, může být určující pro absenci potřeby ve veřejném zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu.7) 
 
39) Nejprve musí být uvedeno, že organizace veletrhů, výstav a ostatních podobných iniciativ je ekonomickou činností, která v  
sobě zahrnuje nabízení služeb na trhu. V tomto případě je ze spisu zřejmé, že předmětný subjekt poskytuje vystavovatelům 
takové služby za úplatu. Touto činností uspokojuje obchodní potřeby za prvé vystavovatelů, kteří využívají výhodu možnosti 
propagovat jejich zboží nebo služby, které vystavují, a na druhé straně návštěvníků, kteří si přejí shromáždit informace s 
ohledem na rozhodování o nákupu. 
 
40) Dále, i když je předmětný subjekt neziskovou organizací, funguje, jak je zřejmé z článku 1 jeho stanov, podle kritérií výkonu, 
účinnosti a efektivnosti nákladů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný postup pro převedení finančních ztrát, nese sám 
ekonomické riziko jeho činností. 
 
41) Navíc výkladové sdělení Komise týkající se použití pravidel jednotného trhu na sektor veletrhů a výstav (Úř. věst. 1998 C 143, 
str. 2) poskytuje návod, který může být použit k potvrzení toho, že řízení veletrhů a výstav vytváří průmyslovou nebo obchodní 
činnost. Toto sdělení je určeno mezi jinými k vysvětlení způsobu, jakým způsobem svobodu usazování a svobodné poskytování 
služeb využívají organizátoři veletrhů a výstav. Je zřejmé, že to nezahrnuje potřeby, které se obecně stát rozhodne uspokojovat 
sám nebo nad jejich uspokojováním si hodlá udržet rozhodující vliv. 
 
42) Je na vnitrostátním soudu, aby ověřil, zda subjekt, o němž tento soud rozhoduje, s ohledem na jeho činnosti na mezinárodní, 
národní a místní úrovni funguje v soutěžním prostředí, tj. zda činnost spočívající v organizování veletrhů a výstav splňuje nebo 
nesplňuje kritéria vyplývající z prvního bodu druhého odstavce článku 1 písm. b) směrnice. 
 



 Výrok rozsudku: Soudní dvůr v odpovědi na otázku, se kterou se na něj rozhodnutími ze dne 26. a 27. listopadu obrátil 
regionální správní soud pro Lombardii, rozhodl takto: 
 
Subjekt 
  
- jehož cílem je vykonávat činnosti spojené s organizací veletrhu, výstav a jiných podobných iniciativ, 
- jenž je neziskovou organizací, ale je řízení v souladu s kritérii výkonu, účinnosti a efektivity nákladů, a 
- funguje v soutěžním prostředí, 
není veřejnoprávním subjektem pro účely druhého odstavce článku 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS. 
 
Citace interpretovaného ustanovení: Článek 1 písm. b) směrnice 92/50/EHS 
  
"Zadavateli" jsou stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním nebo více takovými 
orgány či veřejnoprávními subjekty. 
 
"Veřejnoprávním subjektem" se rozumí jakýkoliv subjekt: 
- zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, 
- který má právní subjektivitu a 
- je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo je těmito orgány 
řízen, nebo v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 
 
Seznamy veřejnoprávních subjektů a jejich kategorií, které splňují kritéria uvedená v druhém pododstavci tohoto písmena, jsou  
uvedeny v příloze I směrnice 71/305/EHS. Tyto seznamy jsou pokud možno vyčerpávající a je možné je přezkoumat postupem 
uvedeným v článku 30b výše uvedené směrnice. 
 
Rozsudek Soudního dvora ve věci Agorŕ v. Fiera je klíčový z hlediska definice zadavatele, který je mimo jiné i "veřejnoprávní  
subjekt" (body governed by public law). Pojem veřejnoprávního subjektu je ve všech zadávacích směrnicích definován stejným 
způsobem. Aby byl určitý subjekt považován za veřejnoprávní subjekt, musí splňovat tři kumulativní kritéria - musí být zřízený za 
zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, musí mít právní 
subjektivitu a musí být financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty 
nebo těmito orgány být řízen, nebo mít v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovinu členů, kteří jsou 
jmenováni státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 
 
V rámci této definice se rozsudek ve věci Agorŕ v. Fiera zabýval prvním z uvedených kritérií, tj. že veřejnoprávní subjekt musí být 
zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu. Tento zájem nesmí mít průmyslovou nebo obchodní povahu. 
 
Rozsudek byl do výběru zařazen především s ohledem na skutečnost, že transpozice této definice nebyla do ustanovení § 2 
zákona č. 40/2004 Sb. 8) provedena zcela odpovídajícím způsobem, neboť pro podmínku uspokojování potřeb ve veřejném 
zájmu již vypadl dovětek, že tento zájem nesmí mít průmyslovou nebo obchodní povahu. Tento zdánlivě nepatrný nedostatek 
může v důsledku znamenat, že transpozice zadávacích směrnic do zákona č. 40/2004 Sb. byla provedena přesahujícím 
způsobem, a že se tedy zákon bude vztahovat na širší okruh subjektů, než se vztahují komunitární zadávací směrnice.  
____________________ 
1) Rozsudek ve věci C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe, SbSD 1990, I-285, odst. 11, a rozsudek ve věci C-107/98, SbSD 1999, I-
8121, odst. 31. 
2) Rozsudek ve věci 35/85 Tissier, SbSD 1986, str. 1207, odst. 9. 
3) Rozsudek ve věci C-44/96 Mannesmann Anglenbau Austria a ostatní, SbSD 1998, str. I-73, odst. 21. 
4) Rozsudek ve věci C-360/96 BFI Holding, SbSD 1998, str. I-6821, odst. 36. 
5) Rozsudek ve věci BFI Holding, odst. 50 a 51. 
6) Rozsudek ve věci BFI Holding, odst. 53. 
7) Rozsudek ve věci BFI Holding, odst. 49. 
8) Jedná se konkrétně o ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), který stanoví: 
Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek: 
a) veřejný zadavatel, kterým je 
1. Česká republika, 
2. státní příspěvková organizace, 
3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy a statutárních měst též městský obvod nebo městská část a jimi řízené a 
zřizované příspěvkové organizace 
4. Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, 
Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na 
základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli 
řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu. 


