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Žalobkyně: O. K. Trans Praha spol. s r. o.

Předběžná otázka
Je třeba čl. 20 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 (1) ze dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí
řízení o evropském platebním rozkazu vykládat tak, že absence poučení adresáta o možnosti odmítnout přijetí doručované
písemnosti dle čl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 (2) ze dne 13. listopadu 2007
o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování
písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (3) (dále jen „nařízení o doručování písemností“) zakládá právo
žalovaného (adresáta) žádat přezkum evropského platebního rozkazu podle čl. 20 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen „nařízení
o evropském platebním rozkazu“)?
(1)
(2)
(3)

Úř. věst. 2006, L 399, s. 1.
Úř. věst. 2007, L 324, s. 79.
Úř. věst. 2000, L 160, s. 37; Zvl. vyd. 19/01, s. 227.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obersten Gerichtshofs (Rakousko) dne 18. ledna
2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst v. Rakouská
republika
(Věc C-24/17)
(2017/C 112/29)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení
Žalobce: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Žalovaná: Rakouská republika

Předběžné otázky
1.1 Je třeba unijní právo, zejména články 1, 2 a 6 směrnice 2000/78/ES (1) ve spojení s článkem 21 Listiny základních práv
vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, kterou se (ve vztahu k započítání předchozí doby služby
před dosažením věku 18 let) nahrazuje systém odměňování diskriminující na základě věku novým systémem
odměňování, přičemž ale k přechodu stávajících zaměstnanců do nového systému odměňování dochází tak, že nový
systém odměňování stanoví se zpětnou účinností vstup nového systému odměňování v platnost ke dni vstupu
původního zákona v platnost, ale zároveň se první zařazení zaměstnanců podle nového systému odměňování řídí
podle skutečně zaplacené mzdy stanovené podle starého systému odměňování za určitý měsíc stanovený pro přechod
(únor 2015), takže finanční důsledky dosavadní diskriminace na základě věku přetrvávají?
1.2. Pro případ, že bude na první předběžnou otázku odpovězeno kladně:
Je třeba unijní právo, zejména článek 17 směrnice 2000/78/ES vykládat v tom smyslu, že stávající zaměstnanci, kteří
byli ve vztahu k započtení předchozí doby služby dosažené před 18 rokem diskriminováni ve starém systému
odměňování, musí získat finanční vyrovnání, pokud finanční důsledky této diskriminace na základě věku přetrvávají
i po jejich přechodu do nového systému odměňování?
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1.3. V případě záporné odpovědi na první otázku:
Je třeba unijní právo, zejména článek 47 Listiny základních práv vykládat v tom smyslu, že v něm zakotvené základní
právo na účinnou právní ochranu brání vnitrostátní právní úpravě, podle které se starý diskriminující systém
odměňování v probíhajících a budoucích řízeních již nepoužije a převod odměny stávajících zaměstnanců do nového
systému odměňování se řídí pouze podle mzdy stanovené nebo vyplacené za měsíc pro přechod?
2.

Je třeba unijní právo, zejména článek 45 SFEU, čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (2) a článek 20 a následující Listiny základních práv
vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě, podle které se předchozí doby služby smluvních pracovníků započítají
— v plném rozsahu, pokud byly získány v rámci služebního poměru k územní samosprávní jednotce nebo sdružení
obcí členského státu Evropského hospodářského prostoru, Turecké republiky nebo Švýcarské konfederace,
k instituci Evropské unie nebo mezistátní instituci, ke které patří Rakousko,
— v rozsahu nanejvýš deseti let, pokud byly získány ve služebním poměru k jinému zaměstnavateli, a to jen při
výkonu relevantní pracovní činnosti nebo relevantní praxe v administrativě?

(1)
2

()

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
(Úř. věst. L 303, s. 16)
Úř. věst. L 141, s. 1.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 23. ledna 2017 –
Sucrerie de Toury SA v. Ministre de l'économie et des finances
(Věc C-31/17)
(2017/C 112/30)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Conseil d'État

Účastníci původního řízení
Navrhovatelka: Sucrerie de Toury SA
Odpůrce: Ministre de l'économie et des finances

Předběžné otázky
Vztahuje se na energetické produkty používané pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie výlučně možnost
osvobození od daně daná čl. 15 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003 (1), nebo se na ně
vztahuje, pokud jde o tu část těchto produktů, jejíž spotřeba odpovídá výrobě elektřiny, rovněž povinnost osvobození od
daně stanovená v čl. 14 odst. 1 písm. a)?
(1)

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění
energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51; Zvl. vyd. 09/01, s. 405).

