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Výrok
1) Španělské království tím, že k získání povolení pro veřejnou dopravu vyžaduje od podniků, aby měly alespoň tři vozidla, nesplnilo
povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 3 odst. 1 a 2, jakož i článku 5 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání
podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
2) Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1)

Úř. věst. C 195, 19.6.2017.

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. srpna 2017 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs
GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 19. června 2017 ve věci T-906/16,
CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH v. Evropská komise
(Věc C-508/17 P)
(2018/C 123/09)
Jednací jazyk: němčina
Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (zástupce: A. Schuster,
Rechtsanwalt)
Další účastnice řízení: Evropská komise
Soudní dvůr Evropské unie (desátý senát) usnesením ze dne 8. února 2018 zamítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že
účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien (Rakousko) dne
15. prosince 2017 – Adelheid Krah v. Universität Wien
(Věc C-703/17)
(2018/C 123/10)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Oberlandesgericht Wien

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Adelheid Krah
Žalovaná: Universität Wien

Předběžné otázky
1) Musí být unijní právo, zejména článek 45 SFEU, čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
2011 (1) ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, a článek 20 a násl. Listiny základních práv
Evropské unie, vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, podle níž lze dobu předchozího zaměstnání
rozhodnou pro účely odborné kvalifikace člena pedagogického sboru Universität Wien (Vídeňská univerzita) započítat
celkem pouze v rozsahu tří nebo čtyř let, bez ohledu na to, zda se jedná o dobu zaměstnání u Vídeňské univerzity nebo
u jiné vnitrostátní nebo zahraniční univerzity nebo srovnatelné instituce?
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2) Je systém odměňování, který neumožňuje uznání předchozích odpracovaných dob pro účely odborné kvalifikace
v plném rozsahu, avšak jenž zároveň podmiňuje vyšší odměňování odpracovanou dobou zaměstnání u stejného
zaměstnavatele, v rozporu s volným pohybem pracovníků podle čl. 45 odst. 2 SFEU a čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie?

(1)

Úř. věst. 2011, L 141, s. 1.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
(Rakousko) dne 21. prosince 2017 – Ahmad Shah Ayubi
(Věc C-713/17)
(2018/C 123/11)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení
Stěžovatel: Ahmad Shah Ayubi
Dotčený orgán: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Předběžné otázky
1) Musí být článek 29 směrnice 2011/95/EU (1), který zakládá povinnost členského státu poskytovat osobám požívajícím
mezinárodní ochrany (v členském státě, který tuto ochranu přiznal) stejnou nezbytnou sociální péči, jaká je poskytována
státním příslušníkům tohoto členského státu, vykládán v tom smyslu, že splňuje kritéria přímé použitelnosti, která ve
své judikatuře vytvořil Soudní dvůr Evropské unie?
2) Musí být článek 29 směrnice 2011/95/EU vykládán v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátního práva, které pouze
osobám s trvalým pobytem, které mají právo na azyl, přiznává sociální péči formou minimálního, z potřeb
vycházejícího zajištění v plné výši a tedy ve stejném rozsahu, jako státním příslušníkům tohoto členského státu, avšak
stanoví krácení dávek sociální péče z minimálního, z potřeb vycházejícího zajištění pro ty osoby, které mají právo na
azyl, a kterým byl udělen pouze pobyt na dobu určitou, a tyto osoby tím, pokud jde o výši sociální podpory, staví na
roveň osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu?

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo
osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 27. prosince
2017 – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov v. Swiss Global Air Lines AG
(Věc C-721/17)
(2018/C 123/12)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Amtsgericht Hannover

