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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. konstatuje, že plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 vykazuje velmi vysokou míru 
čerpání konečných prostředků (99,18 %), která je vyšší než míra čerpání v roce 2017 
(98,69 %);

2. 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;

3. poukazuje na to, že rozčlenění zaměstnanců podle oblasti činnosti zůstává podobné jako 
v předchozích letech; nejméně 85 % pracovních míst je obsazeno v rámci soudních 
a lingvistických činností; konstatuje, že míra obsazenosti pracovních míst zůstává i 
v roce 2018 velmi vysoká (97 %) z důvodu intenzivní soudní činnosti, která vyžaduje 
rychlý a optimální nábor zaměstnanců na všechna neobsazená místa;

4. upozorňuje na efektivitu politiky Soudního dvora v oblasti budov, jak je popsána ve 
zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 34/2018 �„Kancelářské prostory orgánů 
EU – několik dobrých postupů řízení, ale také řada nedostatků“, v níž jsou 
zaznamenány skvělé výsledky, pokud jde o nepřekračování rozpočtu a dokončení prací 
podle harmonogramu u tří velkých projektů budov Soudního dvora1;

5. zdůrazňuje, že ve své výroční zprávě za rok 2018 nevyslovil Účetní dvůr žádnou 
připomínku týkající se SDEU a že tento stav trvá od roku 2010;

6. je potěšen tím, že průměrná délka řízení na Soudním dvoře se v roce 2018 zkrátila (15,7 
měsíce oproti 16,4 měsíce v roce 2017), je však znepokojen tím, že pokud jde 
o Tribunál, délka řízení se podstatně prodloužila (20 měsíců oproti 16,3 měsíce v roce 
2017), jakkoli to lze zčásti odůvodnit tím, že v roce 2018 bylo souběžně projednáváno 
více věcí značného rozsahu a složitosti; zdůrazňuje však, že se snížila průměrná délka 
řízení u věcí v oblasti duševního vlastnictví; projednávání věcí, v nichž musí padnout 
rozhodnutí, nyní trvá v průměru 18,8 měsíce, resp. 13,5 měsíce, podle toho, zda se koná 
slyšení stran;

7. oceňuje skutečnost, že v úhrnu oba soudy, z nichž se SDEU skládá, v roce 2018 
uzavřely 1 769 věcí, což je rekordní produktivita, která jen potvrzuje obecný trend 
výrazného zintenzívnění soudní činností v období 2012–2018;

8. poukazuje na to, že jednorázově v průběhu roku 2018 zaznamenal Soudní dvůr největší 
počet nově podaných věcí v jednom roce (849), oproti roku 2017 se zvýšil o 15 %; vítá 
rekordní počet uzavřených věcí (760), který je oproti předchozímu roku o 10 % vyšší;

9. vítá skutečnost, že poprvé v historii překonal Tribunál v roce 2018 hranici 1 000 

1 CJ4 (2001–2008): renovace Paláce a čtvrté rozšíření budov Soudního dvora (Prstenec, Galerie, Věž A, Věž B); 
CJ8 (2006–2013): renovace a modernizace vedlejších budov (Erasmus = pavilon A, Thomas More = pavilon B 
a pavilon C); CJ9 (2013–dosud): realizace pátého rozšíření – 3. věž. 
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uzavřených věcí (přesně 1 009); poukazuje na to, že současně došlo k výraznému 
snížení počtu aktuálně projednávaných věcí, a to o 12 % oproti roku 2017 (1 333 věcí 
v projednávání k 31. prosinci 2018, oproti 1 505 v předchozím roce);

10. je potěšen trvalým nárůstem počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových 
účtů: 4 865 v roce 2018 oproti 4 354 v roce 2017) a tím, že od roku 2016 využívají 
aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo zvýšit 
povědomí veřejnosti o existenci, efektivitě, rychlosti a výhodách této aplikace; vítá 
skutečnost, že v Tribunálu se od 1. prosince 2018 stala e-Curia výhradním nástrojem 
výměny soudní dokumentace mezi zástupci stran a tímto soudem;

11. oceňuje, že v intencích připomínek, které formuloval Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě 
14/2017, již byly zahájeny přípravné práce na zavedení plně integrovaného systému na 
podporu vedení soudních řízení, který má pomoci výrazně snížit počet nástrojů IT, které 
SDEU používá na podporu svých soudních činností; zdůrazňuje, že takovýto systém 
výrazně přispěje ke zlepšení efektivity vedení soudních spisů na Soudním dvoře;

12. vybízí Soudní dvůr, aby přistoupil k živému přenášení svých veřejných slyšení 
a zpřístupňoval jejich záznamy online; je přesvědčen, že toto zvýšení transparentnosti 
by bylo v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie a bylo by ku 
prospěchu všem, kteří v Unii pracují v právní profesi nebo studují obor právo;

13. zdůrazňuje, že byla vytvořena Justiční síť Evropské unie, která zahrnuje ústavní 
a nejvyšší soudy členských států, přičemž Soudní dvůr zajišťuje její koordinaci;

14. bere na vědomí vnitřní reorganizaci administrativní struktury orgánu, která se 
uskutečnila v roce 2018 a která má nově podobu tří generálních ředitelství oproti 
dřívějším čtyřem (generální ředitelství pro správu, generální ředitelství pro 
mnohojazyčnost a generální ředitelství pro informace); ředitelství pro výzkum 
a dokumentaci nyní podléhá přímo tajemníkovi Soudního dvora; cílem je dosáhnout 
výrazných synergií mezi útvary a zajistit, aby byly útvary Soudního dvora lépe schopny 
plnit požadavky soudní činnosti;

15. bere na vědomí, že procentní podíl žen v řídících pozicích, který podle výroční zprávy 
Soudního dvora za rok 2018 činil v roce 2018 37,5 %, oproti 36 % v roce 2017 a 35 % 
v roce 2016, se dále mírně zvýšil; podotýká ovšem, že stále přetrvává nerovnováha, 
pokud jde o počet soudkyň mezi členy Soudního dvora i Tribunálu; vybízí znovu členy 
Rady, aby se touto situací zabývali a aktivně usilovali o rovné zastoupení obou pohlaví 
při jmenování soudců, v souladu se zásadami zakotvenými v článku 8 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a v článku 23 Listiny základních práv Evropské unie a se 
závazky přijatými v rámci nařízení (EU, Euratom) 2015/2422 a (EU, Euratom) 
2019/629.
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