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2) Článek 1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/78
brání takové právní úpravě, jaká je předmětem původního řízení,
podle které pozůstalému registrovanému partnerovi není po smrti
jeho partnera vyplácena pozůstalostní dávka odpovídající pozůstalostní dávce poskytované pozůstalému manželovi, ačkoli ve vnitrostátním právu registrované partnerství staví osoby téhož pohlaví,
pokud jde o pozůstalostní dávku, která je předmětem původního
řízení, do situace srovnatelné se situací manželů. Je na předkládajícím soudu, aby ověřil, zda je pozůstalý partner v situaci srovnatelné se situací manžela, který pobírá pozůstalostní dávku stanovenou systémem oborového zaopatření, který spravuje Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

C 128/7

Výrok
Článek 3 odst. 1 písm. c) bod ii) směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích musí být vykládán v tom
smyslu, že vyžaduje, nemá-li při platbě bankovním převodem dojít
k nabíhání úroků z prodlení nebo má-li nabíhání úroků ustat, aby byla
splatná částka připsána na účet věřitele včas.

(1) Úř. věst. C 249, 14.10.2006.

(1) Úř. věst. C 224, 16.9.2006.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. dubna
2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Oberlandesgericht Köln – Německo) – 01051 Telecom
GmbH v. Deutsche Telekom AG
(Věc C-306/06) (1)
(Směrnice 2000/35/ES — Postup proti opožděným platbám
v obchodních transakcích — Článek 3 odst. 1 písm. c) bod ii)
— Opožděné platby — Bankovní převod — Okamžik, od
něhož je třeba platbu považovat za provedenou)

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. dubna
2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce House of
Lords – Spojené království) – Marks & Spencer plc v. Her
Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Věc C-309/06) (1)
(Daně — Šestá směrnice o DPH — Osvobození od daně
s vrácením daně odvedené na předchozím stupni — Nesprávné
zdanění základní sazbou — Nulová sazba daně — Nárok na
vrácení daně — Přímý účinek — Obecné zásady práva Společenství — Bezdůvodné obohacení)
(2008/C 128/11)

(2008/C 128/10)
Jednací jazyk: angličtina

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud
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Předkládající soud
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Účastníci původního řízení
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Žalobkyně: 01051 Telecom GmbH
Žalovaná: Deutsche Telekom AG

Žalobkyně: Marks & Spencer plc
Žalovaný: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Oberlandesgericht
Köln – Výklad čl. 3 odst. 1 písm. c) bodu ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000,
o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
(Úř. věst. L 200, s. 35; Zvl. vyd. 17/01, s. 226) – Oprávnění
věřitele vyžadovat úroky z prodlení – Pojem „přijetí“ dlužné
částky věřitelem – Vnitrostátní právní úprava považující za
okamžik platby okamžik, kdy dlužník udělí příkaz k úhradě
bankovním převodem, a nikoli okamžik připsání částky na účet
věřitele

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – House of Lords –
Výklad čl. 28 odst. 2 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS
ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně
z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1;
Zvl. vyd. 09/01, s. 23) – Existence právního předpisu Společenství, kterého se může dovolávat dodavatel výrobku (čajové

