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Spolkový soudní dvůr/ Fikce souhlasu 

.Unie rozhodne uzavřít pouze na základě jí svěřených 
pravomocí. 

Jak uvedl ve svém stanovisku generální advokát Gerard 
Hagan, skutečnost, že lstanbulská úmluva byla přijata 
pod záštitou Rady Evropy, jež by si byla dokonale vědo
ma komplikované či nejasné povahy pravidel o rozděle
ní pravomocí mezi členské státy a Unii, by nemohla odů,
vodnit opominutí pravidel mezinárodního práva Unií. 
V případě Istanbulské úmluvy by Rada a Parlament pří
padně mohly z obtíží v některých členských státech při 
jejím uzavírání dovodit existenci zvláštní potřeby boje 
proti určitému chování ve smyslu čl.83 odst.1 SFEU,kte
rá by umožňovala rozšířit sdílenou pravomoc v oblastech 
týkajících se trestního práva.V tomto ohledu Soudní dvůr 
již uvedl, že případné obtíže, které by mohly nastat při 
správě dotčených úmluv, nepředstavují kritérium, jímž 
by bylo možno poměřovat platnost rozhodnutí, kterým 
se schvaluje uzavření dohody (srov. posudek 1/08, ECR 
2009, bod 127). Kromě toho skutečnost, že některý člen
ský stát úmluvu neuzavřel, nebrání tomuto státu dodr
žovat zásadu jednoty mezinárodního zastupování v unij
ním právu v rozsahu, v němž mu daná zásada pouze 
ukládá zdržet se jednání, která jsou zjevně v rozporu s po
stoji Unie. 

Francouzská republika a Rada tvrdí, že uzavření Istan
bulské úmluvy Unií bez „vzájemné dohody" členských 
států, že jí budou vázány v oblastech spadajících do je
jich pravomocí, není slučitelné s autonomií unijního prá
va, neboť by znamenalo, že vnitrounijní otázka týkající se 
rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy bude 
přenechána externímu orgánu. Soudní dvůr zajisté kon
statoval, že může být se Smlouvami neslučitelné, bude-li 
mezinárodnímu soudu svěřen úkol závazně posuzovat 
pravidla unijního práva upravující rozdělení pravomocí 
mezi Unii a její členské státy a kritéria přičitatelnosti je
jich aktů nebo opomenutí pro účely přijetí konečného 
rozhodnutí (srov. posudek 2/13,ECR 2014, body 224,231 
a 234). Je však třeba uvést, i� Soudní dvůr toto konsta
tování učinil specificky ve vztahu k rozhodnutím mezi
národního soudu majícím ve vztahu k Unii a jejím člen
ským státům konečný a závazný charakter. 

Jak uvedl generální advokát v bodě 164 svého stano
viska, v projednávané věci vzhledem k tomu, že Unie ne
má v úmyslu vykonávat svou pravomoc v boji proti gen
derové diskriminaci, bude významná část cílů Istanbulské 
úmluvy, zejména těch, které mají za úkol určité jednání 
kriminalizovat, spadat do výlučné pravomoci členských 
států. Povinnosti, které bude muset převzít Unie, budou 
ve skutečnosti značně omezené. Cíle Istanbulské úmlu
vy, které mohou spadat do oblasti působnosti čl. 336 
SFEU, budou z hlediska Unie ze srovnávacího pohledu 
stejně důležité jako cíle a složky pokryté čl. 78 odst. 2, 
čl. 82 odst. 2 a čl. 84 SFEU. Pokud jde o zaměstnance Unie, 
bude mít přistoupení Unie k Istanbulské úmluvě plný 
účinek. Povinnosti, které bude její ratifikace znamenat 
pro Unii ve vztahu k jejím zaměstnancům, tak budou ra
tione materiae rozsáhlejší než povinnosti plynoucí ve 
vztahu k občanům Unie z výkonu jiných pravomocí Unie. 

Pokud akt o uzavření mezinárodní dohody sleduje ví
ce cílů nebo má více složek, které jsou spjaty, takže jsou 
použitelné různé právní základy, může odlišnost pravidel 
hlasování v Radě vést k neslučitelnosti těchto právních 
základů. V takovém případě se může ukázat, že je ne
zbytné přijmout dvě nebo více rozhodnutí pro účely při
jetí aktu o uzavření zamýšlené mezinárodní dohody (srov. 

rozsudek ve věci C-180/20, Komise v. Rada, ECR 2021, 
bod 40).Tak tomu může být v případě, kdy je smyslem 
takového rozdělení zohlednit skutečnost, že se Irsko 
a Dánsko nepodílí na opatřeních spadajících do působ
nosti Protokolu č. 21, resp. Protokolu č. 22. 

Z těchto důvodů vydal velký senát Soudního dvora ná
sledující posudek: 

1. S výhradou neustálého plného dodržování poža
davků, které jsou stanoveny v čl. 218 odst. 2, 6 a 8 SFEU, 
nezakazují Smlouvy Radě EU, jedná-li v souladu se svým 
jednacím řádem, čekat před přijetím rozhodnutí o uza
vření Istanbulské úmluvy Unií na „vzájemnou dohodu" 
členských států, že budou touto úmluvou vázány. Naproti 
tomu jí zakazují přidávat k postupu uzavírání upravené
mu v cit. článku další etapu tím, že přijetí rozhodnutí 
o uzavření uvedené úmluvy bude podmíněno předcho
zím konstatováním „vzájemné dohody".

2. Náležitý hmotněprávní základ pro přijetí aktu Rady
o uzavření Istanbulské úmluvy Unií v části, která je před
mětem zamýšlené dohody ve smyslu čl. 218 odst. 11
SFEU, tvoří čl. 78 odst. 2, čl. 82 odst. 2 a čl. 84 a 336 SFEU.

3.Protokol č.21 o postavení Spojeného království a Ir
ska a Protokol č. 22 o postavení Dánska, připojený ke 
Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, odůvodňují 
rozdělení aktu Rady o uzavření Istanbulské úmluvy Unií 
v části, která je předmětem zamýšlené dohody, na dvě 
samostatná rozhodnutí, pouze pokud je smyslem roz
dělení zohlednit skutečnost, že se Irsko či Dánské krá
lovství nepodílejí na opatřeních,která jsou přijímána z ti
tulu uzavření této dohody a spadají do působnosti těchto 
protokolů, přičemž jsou daná opatření uvažována v je
jich celku. 

prof JUDr. Richard Pomahač, CSc., Praha 
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SOUDY CIZICH STATU 

SRN: Spolkový soudní dvůr: Nepřípustnost 
fikce souhlasu se všeobecnými obchodními 
podmínkami v bankovním sektoru 
pro spotřebitele 

§ 307 I, II, § 675g II, § 305 II, § 311 I, § 199, § 145 II
et seq BGB (německý občanský zákoník)

Fikce souhlasu spotřebitelů se změnou všeobec
ných obchodních podmínek je nicotná. Doposud 
využívaný postup, kdy banky předkládaly svým 
klientům změnu smluvních podmínek s tím, že 
v případě, že s ní nevyjádří nesouhlas do dvou mě
síců, tak nabyde platnosti, již nebude možný. 

Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichts
hoj) z 27.4.2021, IX ZR 26/2 

K věci: žalobcem je Spolkové sdružení spotřebitel
ských svazů. :žalovanou stranou je banka, která ve svých 
všeobecných obchodních podmínkách se spotřebiteli 
využívala ustanovení, která se doposud považovala za 
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