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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. poukazuje na to, že plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 vykazuje velmi vysokou míru 

čerpání konečných prostředků (98,23 %), jakkoli o něco málo nižší než míra čerpání 

v roce 2015 (99,1 %), a to hlavně v důsledku postupného nástupu 12 nových soudců 

do Tribunálu v roce 2016; 

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

připadá na osoby pracující v této instituci a zbývající část na budovy, nábytek, IT a různé 

provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo 

vztahovat pouze na rozpočet Soudního dvora jako celek, ale mělo by zahrnovat 

stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených 

cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců a stanovení relevantních 

ukazatelů pro sestavování odhadu příjmů a výdajů instituce; vyzývá proto Soudní dvůr, 

aby ve svých operacích zavedl rozpočtování založené na výkonnosti v širší míře; 

3. poukazuje na zlepšenou efektivitu Soudního dvora díky koordinovanému úsilí soudní 

složky a všech podpůrných útvarů, jehož výsledkem je 46% nárůst počtu uzavřených věcí 

v období 2007–2016, a to i přes velmi nízké zvýšení počtu pracovníků v podpůrných 

útvarech v daném období (o 3,5 %, pokud do výpočtu zahrneme přistoupení Chorvatska, 

a o 0,1 %, pokud nikoli);1 

4. konstatuje, že ze závazků na pracovní cesty ve výši 295 500 EUR bylo použito pouze 41 

209 EUR; poukazuje na to, že tomuto nedočerpání prostředků bylo možné zabránit; žádá, 

aby Soudní dvůr zlepšil své sestavování rozpočtu a zodpovědnost, pokud jde o rozpočet 

na pracovní cesty, a zdůrazňuje, že je třeba zachovávat princip, že pracovní cesty musí být 

nákladově efektivní; 

5. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 stejně jako 

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

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

týkající se Soudního dvora; 

6. upozorňuje na to, že statistiky soudní činnosti tří soudů Soudního dvora za rok 2016 

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

zdá být kratší (Soudní dvůr: v průměru 15 měsíců (oproti 15,3 měsíce v roce 2015) 

u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 2,7 měsíce (oproti 1,9 měsíce v roce 2015) 

u naléhavých žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 19,3 měsíce (oproti 17,6 měsíce 

v roce 2015) u přímých žalob a 12,9 měsíce (oproti 14 měsícům v roce 2015) u opravných 

prostředků); 

7. upozorňuje na to, že všechny tři soudy Soudního dvora celkově v roce 2016 uzavřely 1628 

                                                 
1  Statistické údaje jsou z výroční zprávy za rok 2016 – zpráva o řízení za rok 2016 („VÝROČNÍ ZPRÁVA O 

ČINNOSTI ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016 PODLE ČL. 66 ODST. 9 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ“) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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věcí, tj. méně než v roce 2015 (1775 uzavřených věcí); opakuje, že ve snaze dodržet 

základní práva občanů EU je důležité snížit počet položek na seznamu neuzavřených věcí; 

8. poukazuje na neustálý nárůst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů:  

3599 v roce 2016 oproti 2 914 v roce 2015) a skutečnost, že v roce 2016 využívaly 

aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo účinně zvýšit 

povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá; 

9. hluboce lituje nedostatku úsilí členských států dosáhnout vyváženého zastoupení žen a 

mužů na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti a toho, že Evropský parlament a Rada 

uvedly jako jeden ze svých cílů vyvážené zastoupení obou pohlaví při jmenování nových 

soudců Tribunálu (nyní je v organizačním schématu Soudního dvora pět soudkyň a dvě 

generální advokátky a v organizačním schématu Tribunálu deset soudkyň); považuje za 

zásadní, aby byly instituce Unie zástupci občanů Unie, a zdůrazňuje proto důležitost cíle, 

který stanovily Parlament a Rada; 

10. konstatuje, že rok 2015 byl rokem, kdy byla přijata reforma soudní struktury Soudního 

dvora, kterou doprovázela příprava nového jednacího řádu pro Tribunál; je si vědom toho, 

že tím, že se počet soudců ve třífázovém procesu do roku 2019 zdvojnásobí, tato reforma 

umožní, aby Soudní dvůr i nadále zvládal nárůst počtu případů; těší se na splnění cílů této 

reformy, pokud jde o kapacitu Soudního dvora zvládat případy za přiměřenou dobu a 

v souladu s požadavky na spravedlivý proces; 

11. bere na vědomí nadcházející přepracování kodexu chování pro členy, které vyjasní 

podmínky pro provádění externích činností a zveřejňování jejich finančních zájmů; 

12. žádá větší míru transparentnosti, pokud jde o externí činnosti každého ze soudců; 

požaduje, aby Soudní dvůr poskytoval informace, pokud jde o další pracovní místa a 

placené externí činnosti soudců, na svých oficiálních internetových stránkách a ve svých 

výročních zprávách o činnosti; 

13. domnívá se, že by měl Soudní dvůr zveřejňovat celkový přehled o účastnících a tématech 

svých schůzí s externími stranami, které nesouvisí s jeho soudní činností; 

14. lituje skutečnosti, že vnitřní pravidla Soudního dvora pro whistleblowing byla přijata 

teprve na začátku roku 2016; doporučuje Soudnímu dvoru, aby s těmito pravidly seznámil 

všechny své zaměstnance; žádá Soudní dvůr, aby včas předložil podrobné informace o 

případech whistleblowerů za rok 2015 a o tom, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny; 

15. vyzývá Soudní dvůr, aby Parlament seznámil s konkrétními náklady na překlad v souladu 

s harmonizovanou metodikou dohodnutou v rámci interinstitucionální pracovní skupiny 

pro klíčové ukazatele činnosti a výkonnosti institucí; 

16. vítá závazek Soudního dvora splnit ambiciózní cíle v oblasti ochrany životního prostředí; 

vybízí tento orgán, aby uplatňoval zásady zelených veřejných zakázek, a vyzývá ke 

stanovení pravidel a dostatečného rozpočtu na kompenzaci emisí CO2; 

17. vyzývá Soudní dvůr, aby zlepšil svou komunikační politiku vůči občanům Unie, například 

pořádáním školicích seminářů pro novináře nebo vytvořením komunikačních produktů 

seznamujících s jeho činností způsobem odpovídajícím přístupu větší orientace na občana; 
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