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Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Cour de cassation – Francie) – Haeger & Schmidt GmbH v. Mutuelles du Mans assurances Iard
SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, jakožto likvidátor společnosti Safram
intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
(Věc C-305/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy —
Článek 4 odst. 1, 2, 4 a 5 — Rozhodné právo při neexistenci volby práva stranami — Zasílatelská
smlouva — Smlouva o přepravě zboží“
(2014/C 439/10)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Cour de cassation

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Haeger & Schmidt GmbH
Žalovaní: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, jakožto likvidátor
společnosti Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Výrok
1) Článek 4 odst. 4 poslední věta Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června
1980, musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení se vztahuje na zasílatelskou smlouvu pouze tehdy, pokud je hlavním
předmětem smlouvy přeprava dotyčného zboží jako taková, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
2) Článek 4 odst. 4 uvedené Úmluvy musí být vykládán v tom smyslu, že nelze-li právo rozhodné pro smlouvu o přepravě zboží určit na
základě druhé věty tohoto ustanovení, musí být určeno podle obecného pravidla stanoveného v odstavci 1 tohoto článku, to znamená,
že právem, kterým se řídí tato smlouva, je právo země, s níž tato smlouva nejúžeji souvisí.
3) Článek 4 odst. 2 téže Úmluvy musí být vykládán v tom smyslu, že je-li tvrzeno, že smlouva úžeji souvisí s jinou zemí, než je země,
jejíž právo je určeno na základě domněnky uvedené v daném odstavci, musí vnitrostátní soud porovnat vazby mezi touto smlouvou
a na jedné straně zemí, jejíž právo je určeno na základě domněnky, a na druhé straně jinou dotčenou zemí. Při tomto porovnání musí
vnitrostátní soud zohlednit veškeré okolnosti, včetně existence jiných smluv souvisejících s dotčenou smlouvou.

(1)

Úř. věst. C 207, 20.7.2013.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Commissione tributaria provinciale di Roma – Itálie) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo
Fabretti (C-367/13) v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli
(Spojené věci C-344/13 a C-367/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Omezení — Daňové právní předpisy — Příjmy
z výher v hazardních hrách — Rozdíl ve zdanění výher dosažených v zahraničí a výher pocházejících
z vnitrostátních heren“
(2014/C 439/11)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Commissione tributaria provinciale di Roma
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Účastníci původního řízení
Žalobci: Cristiano Blanco (C-344/13) a Pier Paolo Fabretti (C-367/13)
Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Výrok
Články 52 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání právním předpisům členského státu, které podrobují dani výhry
z hazardních her organizovaných v hernách nacházejících se v jiných členských státech a osvobozují od daně obdobné příjmy pocházející
z heren nacházejících se na území tohoto státu.
(1)

Úř. věst. C 260, 7.9.2013.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) v. Yesmoke Tobacco Spa
(Věc C-428/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Daňová ustanovení — Harmonizace právních předpisů — Směrnice 95/59/
ES a 2011/64/EU — Struktura a sazby spotřební daně z tabákových výrobků — Stanovení spotřební
daně — Zásada stanovení jedné sazby spotřební daně pro všechny cigarety — Možnost členských států
stanovit minimální výši spotřební daně — Cigarety z nejnižší cenové kategorie — Vnitrostátní právní
úprava — Zvláštní kategorie cigaret — Stanovení spotřební daně na 115 %“
(2014/C 439/12)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení
Žalobci: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Žalovaná: Yesmoke Tobacco Spa

Výrok
Článek 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně
z tabákových výrobků musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je vnitrostátní ustanovení
dotčené v původním řízení, které nestanoví stejnou minimální spotřební daň, která se uplatní na všechny cigarety, ale minimální spotřební
daň, která se uplatní pouze na cigarety, jejichž maloobchodní prodejní cena je nižší než maloobchodní prodejní cena cigaret nejžádanější
cenové kategorie.
(1)

Úř. věst. C 313, 26.10.2013.

