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2.2 Na základe ktorých kritérií by sa malo posúdiť, či je niekto zamestnancom na účely tohto ustanovenia?
3.1 Má sa článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva (2) vykladať v tom zmysle, že musí existovať možnosť získania súdneho príkazu, dokonca aj
v situácii, keď žalobca je držiteľom sporného práva duševného vlastníctva spoločne s účastníkom, proti ktorému je
tento súdny príkaz nariadený?
3.2 V prípade kladnej odpovede na otázku 3.1, vedie to k nejakému inému záveru, ak sa výlučné právo týka počítačového
programu a tento počítačový program nie je šírený alebo zverejňovaný, ale je používaný len vo vlastnej obchodnej
činnosti spoluvlastníka?

(1)
(2)

Ú. v. EÚ L 111, 2009, s. 16.
Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.
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Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Cátia Correia Moreira
Žalovaný: Município de Portimão

Prejudiciálne otázky
a. Vzhľadom na to, že „zamestnancom“ sa rozumie každá osoba, ktorá je v danom členskom štáte chránená ako
zamestnanec podľa vnútroštátnych pracovných predpisov o zamestnanosti, možno na účely článku 2 ods. 1
písm. d) smernice Rady 2001/23/ES (1) z 12. marca 2001 považovať za „zamestnanca“ osobu, ktorá má s prevádzateľom
zmluvu o plnení úloh vo verejnom záujme, v dôsledku čoho môže uvedená osoba požívať ochranu priznanú uvedenou
smernicou?
b. Bránia právne predpisy Európskej únie, konkrétne smernica 2001/23/ES, v spojení s článkom 4 ods. 2 Zmluvy
o Európskej únii, vnútroštátnej právnej úprave, ktorá aj v prípade prevodu, ktorý spadá do pôsobnosti uvedenej
smernice, vyžaduje, aby sa zamestnanci povinne zúčastnili na výberovom konaní a aby uzatvorili novú zmluvu
s nadobúdateľom, ktorým je mesto?

(1)

Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov
pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 2001; Mim. vyd. 05/004, s. 98).

