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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že míra čerpání prostředků v oddílu IV – Soudní dvůr byla i v roce 2015 

velmi vysoká (celkově 99,1 % a u rozpočtových kapitol 14 a 21 dokonce 99,8 %); 

2. zdůrazňuje, že rozpočet Soudního dvora je čistě správní, přičemž zhruba 75 % výdajů 

připadá na osoby pracující v orgánu a zbývající část na budovy, nábytek, vybavení a různé 

provozní výdaje; 

3. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 stejně jako ve 

všech předchozích od roku 2010 neměl důvod formulovat na adresu Soudního dvora 

jakoukoli připomínku; konstatuje také, že Účetní dvůr nevydal v poslední době žádnou 

zprávu týkající se Soudního dvora; 

4. upozorňuje na to, že statistiky soudní činnosti tří soudů Soudního dvora za rok 2015 

potvrzují trend patrný již v předchozích letech, pokud jde o délku trvání řízení, která je i 

nadále velice uspokojivá [Soudní dvůr: v průměru 15,3 měsíce (oproti 15 měsícům v roce 

2014) u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 1,9 měsíce (oproti 2,2 měsíce v roce 

2014) u naléhavých žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 17,6 měsíce (oproti 20 

měsícům v roce 2014) u přímých žalob a 14 měsíců (oproti 14,5 měsíce v roce 2014) 

u opravných prostředků; Tribunál a Soud pro veřejnou službu: 20,6 měsíce (oproti 23,4 

měsíce v roce 2014) a 12,1 měsíce (oproti 12,7 měsíce v roce 2014) u všech 

projednávaných věcí úhrnně]; domnívá se, že reforma statutu Soudního dvora přijatá 

v roce 2015 může k takovému úsilí o zefektivnění jedině přispět; 

5. konstatuje, že všechny tři soudy Soudního dvora celkově v roce 2015 uzavřely 1 755 věcí 

oproti 1 685 v roce 2014, což představuje nárůst o 4,2 %; současně konstatuje, že roční 

výstup této instituce dosáhl nevídané úrovně a že počet podaných věcí se zvýšil z 1 691 

v roce 2014 na 1 711 v roce 2015, což je v dějinách této instituce doposud nejvíc1; 

6. oceňuje, že počet vyřešených případů se během let 2007–2015 zvýšil o 57 %, zejména 

zásluhou koordinovaného úsilí soudů a pomocných zaměstnanců, a to i přes výrazně 

omezené zvýšení počtu pomocných zaměstnanců v tomto období; 

7. domnívá se, že reforma soudnictví pomůže Soudnímu dvoru coby instituci vypořádat se 

s rostoucím pracovním zatížením rychleji a účinněji a umožní, aby sloužil zájmům těch, 

kteří hledají spravedlnost, přičemž zohlední jejich právo na spravedlivý proces v 

přiměřené lhůtě, a to v souladu s cílem, kterým je vysoce kvalitní a fungující služba; 

8. je potěšen úspěchem aplikace „e-Curia“ pro podávání a zasílání procesních písemností 

elektronickou cestou – svědčí o něm rostoucí počet přístupů do této aplikace (2 914 v roce 

2015 oproti 2 230 v roce 2014) a také počet členských států, které ji používají (26 v roce 

2015 oproti 25 v roce 2014); vybízí tedy členské státy, aby přijaly opatření, která podpoří 

                                                 
1 Výroční zpráva 2015 – Zpráva o řízení – „VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYPRACOVANÁ 

POVĚŘENOU SCHVALUJÍCÍ OSOBOU” – s. 6 - 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf 
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používání této aplikace, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem navrhla vhodné nástroje, 

např. veřejné informační kampaně v členských státech a šíření informačních materiálů 

prostřednictvím soudů jednotlivých členských států; 

9. s uspokojením konstatuje, že se Soudní dvůr snaží zajistit rovnováhu v zastoupení žen a 

mužů na vedoucích pozicích (v roce 2015 pracovalo na místech administrátorů 53 % a na 

manažerských pozicích 35 % žen, přičemž z celkového počtu zaměstnanců Soudního 

dvora ženy tvořily 60 %) a že byla vytvořena zvláštní pracovní skupina, která se má 

zabývat překážkami v této oblasti a možnými opatřeními k jejich odstranění; dále 

konstatuje, že Evropský parlament a Rada si stanovily za cíl zajistit rovné zastoupení žen 

a mužů při jmenování nových soudců Tribunálu1. 

                                                 
1 Viz příloha k legislativnímu usnesení ze dne 28. října 2015 – Společné prohlášení Evropského parlamentu a 

Rady – přijaté texty, P8_TA(2015)0377. 
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