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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. oceňuje skutečnost, že plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 vykazuje velmi vysokou 
míru čerpání konečných prostředků (98,69 %), vyšší než míra čerpání v roce 2016 
(98,23 %);

2. poukazuje na to, že Soudní dvůr EU musí zajistit spravedlnost s naprostou kvalitou a 
v přiměřené době, a současně jako orgán EU musí rovněž zajistit, aby byly veřejné 
finanční prostředky, které má k dispozici, využívány co nejúčinněji a nejefektivněji a 
v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

3. zdůrazňuje, že rozpočet Soudního dvora EU je čistě správní, přičemž přibližně 75 % 
výdajů připadá na osoby pracující v orgánu a zbývající část na budovy, nábytek, IT a 
různé provozní výdaje;

4. zdůrazňuje, 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 orgánu; vyzývá proto Soudní dvůr, aby ve svých 
operacích zavedl rozpočtování založené na výkonnosti v širší míře;

5. konstatuje, že ve své výroční zprávě za rok 2017 Účetní dvůr nevznesl žádnou 
připomínku týkající se Soudního dvora EU, jak je tomu již od roku 2010;  

6. bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 14/2017 o přezkumu 
výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie, vydané v září 
2017, oceňuje, že SDEU provedl významná organizační a procesní opatření s cílem 
zlepšit efektivnost vyřizování věcí; 

7. konstatuje, že Účetní dvůr také navrhl možnosti dalšího zlepšení, konkrétně zavedení 
integrovaného systému na podporu vedení soudních řízení;

8. vítá doporučení Účetního dvora, aby Soudní dvůr EU zvážil přijetí aktivnějších postupů 
vedení soudních případů na základě individuálního přístupu a realistických lhůt 
a zároveň pečlivě sledoval nasazení pracovních sil a začal uplatňovat další metody ke 
zjednodušení administrativy;

9. poukazuje na to, že na celkové efektivnosti Soudního dvora by se mohlo pozitivně 
projevit pružnější přidělování stávajících referendářů;

10. konstatuje, že statistiky pro oba soudy, které tvoří Soudní dvůr EU, za rok 2017 
potvrzují trend z posledních let, pokud jde o průměrnou délku řízení, která zůstává 
uspokojivá, jak u Tribunálu, kde větší snaha o efektivitu umožnila další snížení délky 
trvání řízení (snížení v průměru o 2,4 měsíce oproti roku 2016 a o 10,6 měsíce oproti 
roku 2013), tak u Soudního dvora, který dokázal udržet průměrnou délku trvání řízení u 
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žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce pod 16 měsíci (15,7 měsíce v roce 2017), s 
pouze velmi mírným zvýšením oproti roku 2016 (o 0,7 měsíce) z toho důvodu, že mu 
byly předloženy k podání výkladu některé zvláště složité právní předpisy;

11. vítá doporučení Účetního dvora, aby byly lhůty dále upřesněny s ohledem na zvláštní 
povahu každého typu řízení a složitost případu;

12. vítá skutečnost, že celkově v roce 2017 uzavřely oba soudy, které tvoří Soudní dvůr EU, 
1 594 věcí, což potvrzuje celkový trend značného nárůstu soudní činnosti v období 
2010–2017, a zdůrazňuje důležitost tohoto trendu, který bude, doufejme, pokračovat i v 
budoucnu;

13. dochází k závěru, že Soudní dvůr EU by mohl tyto kladné výsledky ještě posílit, pokud 
by zvážil posun k aktivnějšímu vedení jednotlivých řízení, používal individuálně 
nastavené časové rámce a sledoval skutečné využívání lidských zdrojů nasazených v 
daném případě; zdůrazňuje, že měření výkonnosti na tomto základě namísto používání 
orientačních časových rámců, které mají být dodržovány v průměru, by poskytlo vedení 
informace jak o problémových věcech, tak o případech správné praxe; zdůrazňuje, že 
tyto informace by bylo rovněž možné použít ke zlepšení podávání zpráv o výkonnosti 
pro zvýšení zodpovědnosti, zajištění bližšího pohledu na řádné fungování Soudního 
dvora EU a na využívání zdrojů, které má k dispozici;

14. vítá neustálý růst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů: 4 354 v 
roce 2017 oproti 3 599 v roce 2016) a skutečnost, že od roku 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; souhlasí nicméně s úvahami, které 
vyslovil Účetní dvůr, že by možné zavedení plně integrovaného systému IT mohlo 
zvýšit efektivitu vedení soudních řízení;

15. vyjadřuje znepokojení nad tím, že na rozdíl od souvisejících konceptů, jako je 
legitimita, vstřícnost nebo transparentnost, hrála zodpovědnost při koncipování autority 
Účetního dvora zatím jen malou roli;

16. chválí vytvoření Justiční sítě Evropské unie, která zahrnuje ústavní a nejvyšší soudy 
členských států a jejíž koordinaci zajišťuje Soudní dvůr;

17. domnívá se, že je zásadně důležité, aby orgány Unie zastupovaly občany EU, a v 
souladu s tím zdůrazňuje význam cíle stanoveného Parlamentem a Radou, jímž je 
dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen při jmenování soudců Tribunálu.
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