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2) Článek 1 odst. 2 směrnice 90/435 musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje členským státům použít takové vnitrostátní
ustanovení, jako je článek 198 bod 10 zákona o daních z příjmů z roku 1992, zkoordinovaného královskou vyhláškou ze dne
10. dubna 1992 a potvrzeného zákonem ze dne 12. června 1992, v rozsahu, v němž překračuje meze toho, co je nezbytné
k zamezení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů.

(1)

Úř. věst. C 136, 18.4.2016.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. října 2017 [žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Spojené království] – The English Bridge
Union Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Věc C-90/16) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES —
Osvobození poskytnutí služeb, které úzce souvisejí s provozováním sportu, od daně — Pojem ‚sport‘ —
Činnost vyznačující se tělesným aspektem — Hra sportovní bridž“
(2017/C 437/09)
Jednací jazyk: angličtina
Předkládající soud
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: The English Bridge Union Limited
Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Výrok
Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
musí být vykládán v tom smyslu, že taková činnost, jako je sportovní bridž, která se vyznačuje tělesným aspektem, který se jeví jako
zanedbatelný, nespadá pod pojem „sport“ ve smyslu tohoto ustanovení.
(1)

Úř. věst. C 145, 25.4.2016.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – řízení zahájené na návrh POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o.,
v likvidaci
(Věc C-106/16) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Přeshraniční přeměna společnosti — Přemístění
statutárního sídla bez přemístění skutečného sídla — Odmítnutí výmazu z obchodního rejstříku —
Vnitrostátní právní úprava podmiňující výmaz z obchodního rejstříku zrušením společnosti po provedení
likvidace — Oblast působnosti svobody usazování — Omezení svobody usazování — Ochrana zájmů
věřitelů, menšinových společníků a zaměstnanců — Boj proti zneužívajícím praktikám“
(2017/C 437/10)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Sąd Najwyższy
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Účastnice původního řízení
POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., v likvidaci

Výrok
1) Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že se svoboda usazování vztahuje na přemístění statutárního sídla
společnosti založené podle práva jednoho členského státu na území jiného členského státu, za účelem její přeměny, jež byla provedena
v souladu s podmínkami uloženými právními předpisy tohoto jiného členského státu, na společnost podle práva posledně zmíněného
členského státu, aniž došlo k přemístění skutečného sídla uvedené společnosti.
2) Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, která přemístění statutárního
sídla společnosti založené podle práva jednoho členského státu na území jiného členského státu, za účelem její přeměny, jež byla
provedena v souladu s podmínkami uloženými právními předpisy tohoto jiného členského státu, na společnost podle práva posledně
zmíněného členského státu, podmiňuje likvidací prvně zmíněné společnosti.

(1)

Úř. věst. C 211, 13.6.2016.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. řína 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Amtsgericht Kehl – Německo) – trestní řízení proti I
(Věc C-195/16) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Doprava — Řidičské průkazy — Směrnice 2006/126/ES — Článek 2
odst. 1 — Vzájemné uznávání řidičských průkazů — Pojem ‚řidičský průkaz‘ — Osvědčení o zkoušce za
účelem získání řidičského průkazu (dále jen ‚CEPC‘) opravňující svého držitele k řízení na území členského
státu, který jej vydal, do doby, než je vydán finální řidičský průkaz — Situace, kdy držitel CEPC řídí vozidlo
v jiném členském státě — Povinnost uznávání CEPC — Sankce uložené držiteli CEPC za řízení vozidla
mimo území členského státu, který uvedený CEPC vydal — Přiměřenost“
(2017/C 437/11)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Amtsgericht Kehl – Allemagne

Účastník původního trestního řízení
I
Za přítomnosti: Staatsanwaltschaft Offenburg

Výrok
1) Článek 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech a články
18, 21, 45, 49 a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, která tomuto státu
umožňuje, aby odmítl uznat osvědčení prokazující existenci řidičského oprávnění, které bylo jeho držiteli vystaveno jiným členským
státem, pokud uvedené osvědčení nesplňuje požadavky na vzor řidičského průkazu uvedený v této směrnici, a to i v případě, že držitel
tohoto osvědčení splnil požadavky pro vydání řidičského průkazu uložené uvedenou směrnicí.

