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Tisk a informace  

Soudní dvůr Evropské unie 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 113/15 

V Lucemburku dne 5. října 2015 

Slavnostní zasedání Soudního dvora  

 

Částečná obnova Soudního dvora  
a nástup nového člena Tribunálu EU do funkce 

 

Rozhodnutími z 24. září 2014, 1. dubna 2015 a 16. září 2015 obnovili zástupci vlád členských států 
na období od 7. října 2015 do 6. října 2021 mandát dvanácti soudcům Soudního dvora, jimiž jsou: 
p. Lars Bay Larsen, p. François Biltgen, p. Marko Ilešič, p. Endre Juhász, pí Küllike Jürimäe, p. 
Koen Lenaerts, p. Siniša Rodin, p. Allan Rosas, p. Marek Safjan, pí Rosario Silva de Lapuerta, 
p. Daniel Šváby a pí Camelia Toader. 

Rozhodnutím ze dne 16. září 2015 byli na období od 7. října 2015 do 6. října 2021 jmenováni 
soudci Soudního dvora p. Eugene Regan namísto p. Aindriase Ó Caoimha a p. Michail Vilaras 
namísto p. Vassiliose Skourise. 

Rozhodnutím ze dne 1. dubna 2015 obnovili zástupci vlád členských států na období od 7. října 
2015 do 6. října 2021 mandát dvěma generálním advokátkám, a sice pí Juliane Kokott a pí Eleanor 
Sharpston. 

Rozhodnutími ze dne 1. dubna 2015, 15. června 2015 a 16. září 2015 byli na období od 7. října 
2015 do 6. října 2021 jmenováni generálními advokáty Soudního dvora p. Michal Bobek, p. Henrik 
Saugmandsgaard Øe1 a p. Manuel Campos Sánchez-Bordona; posledně jmenovaný nahradí 
p. Pedra Cruz Villalóna. 

Jako soudce Tribunálu byl rozhodnutím ze dne 16. září 2015 jmenován p. Ian Stewart Forrester, 
jenž nahradí p. Nicholase Jamese Forwooda, po období, které zbývá do konce mandátu posledně 

jmenovaného, tedy od 1. října 2015 do 31. srpna 2019. 

Slavnostní zasedání Soudního dvora se bude konat 7. října 2015 jednak u příležitosti ukončení 
funkce a odchodu p. Aindriase Ó Caoimha, p. Pedra Cruz Villalóna, p. Niila Jääskinena2, 
p. Nicholase Jamese Forwooda a p. Vassiliose Skourise, a jednak u příležitosti složení slibu 
a nástupu do funkce nových členů orgánu.  

Přímý přenos ceremoniálu bude dne 7. října 2015 dostupný od 16:15 hodin na následující webové 
stránce: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.  

                                                 
1
 Rozhodnutím Rady 2013/336/EU ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu generálních advokátů Soudního dvora 

Evropské unie (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 92) byl počet generálních advokátů zvýšen z devíti na jedenáct s účinností 
ke dni 7. října 2015. Na dvě nová místa generálních advokátů byli jmenováni p. M. Bobek a p. H. Saugmandsgaard Øe. 
2
 Generální advokát, který nahradí p. N. Jääskinena, nastoupí do funkce později. Na základě zásady rotace bude 

bulharské státní příslušnosti. 

http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj
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Životopisy nových soudců a generálních advokátů 

Michal Bobek  

narozen v roce 1977; magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (Univerzita Karlova 
v Praze); diplom anglického práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris 
(Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut, Florencie); další 
studia na Svobodné univerzitě v Bruselu a na Univerzitě v Queenslandu (Austrálie); asistent 
předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky (2005-2009), poté vedoucí Oddělení 
dokumentace a analytiky téhož soudu (2008–2009); složení odborné justiční zkoušky v České 
republice (2009); vyučující (2011–2012) a následně vědecký pracovník (2013–2016) Institutu 
evropského a srovnávacího práva Oxfordské univerzity; profesor College of Europe v Bruggách 
(2013–2015); člen senátu rozkladové komise České národní banky (2013–2015); nominován jako 
ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2013–2015); spoluzakladatel a předseda 
České společnosti pro evropské a srovnávací právo; přednášková činnost a hostování na četných 
univerzitách v Evropě i v zámoří; autor řady publikací v oborech právo Evropské unie, lidská práva, 
(veřejné) srovnávací právo a teorie práva; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2015. 

Manuel Campos Sánchez-Bordona 

narozen v roce 1950; diplom v oboru právo z Univerzity v Seville a Granadě (1967–1972); státní 
zástupce u soudů v Palmě de Mallorca a v Seville (1977–1982); soudce správního senátu 
Nejvyššího soudu Andalusie, Národního soudu a Nejvyššího soudu Kanárských ostrovů (1982–
1989); předseda správního senátu Nejvyššího soudu Kantábrie (1989–1994); referendář Soudního 
dvora Evropských společenství (1995–1999); člen správní rady Sdružení státních rad a nejvyšších 
správních soudů Evropské unie (ACA-Europe) (2006–2014); člen ústřední volební komise (2012–
2015); soudce správního senátu Nejvyššího soudu Španělska (1999–2015); generální advokát 
Soudního dvora od 7. října 2015. 

Ian Stewart Forrester 

narozen v roce 1945; diplom Univerzity v Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (anglická historie 
a literatura, právo); magistr v oboru občanské právo, Univerzita v Tulane, Louisiana (MCL 1969); 
zapsán u skotské advokátní komory (1972) a advokátní komory v New Yorku (1977); jmenován 
jako Queen’s Counsel (1988); zapsán u anglické a waleské advokátní komory (1996) 
a u advokátní komory v Bruselu (1999); vykonával povolání advokáta u advokátní komory 
v Edinburku, Bruselu, Londýně a v New Yorku; hostující profesor (1991) a doctor honoris causa 
(2009) na Univerzitě v Glasgow; bencher of Middle Temple (2012); rozhodce u Mezinárodní 
obchodní komory (CCI), u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (CIRDI) 
a u Sportovního arbitrážního soudu (TAS); autor četných publikací; soudce Tribunálu od 7. října 
2015. 

Eugene Regan  

narozen v roce 1952; titul magistr politických a ekonomických věd (1974) a magistr v oboru 
politická ekonomie (1975) získaný na Univerzitě v Dublinu; magistr v oboru mezinárodní právo 
a srovnávací právo na Svobodné univerzitě v Bruselu (1979), barrister u Kings Inns v Dublinu 
(1985), hospodářský analytik pro Irish Farmers’ Association v Dublinu (1975–1976); ředitel 
kanceláře Irish Farmers’ Association při Evropském hospodářském společenství (1976–1979); 
výkonný ředitel Irish Meat Exporters Association (1980–1984); politický poradce komisaře Petera 
Sutherlanda (1985–1988); generální ředitel Agra Trading Ltd (1989–1995); barrister (1995–2005) 
a Senior Counsel barrister (od roku 2005); člen Seanad (horní komora Irského parlamentu) (2007–
2011); předseda Skupiny advokátů a vedoucí projektu Skupina „Justice“ při Institutu 
mezinárodních a evropských záležitostí (od roku 1998); soudce Soudního dvora od 7. října 2015. 
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Henrik Saugmandsgaard Øe 

narozen v roce 1964; titul magistr v oboru právo získaný na Univerzitě v Aarhusu (1991); magistr 
v oboru evropské právo na College of Europe v Bruggách (1993); vyučuje na univerzitě v Aarhusu 
(1991–1993) a Kodani (1999–2001); hostující profesor na Univerzitě v Kodani a na Univerzitě 
v Aalborgu (od roku 2008); zapsán u dánské advokátní komory (1995); referendář Soudu prvního 
stupně Evropských společenství (1994–1999); státní zástupce na státním zastupitelství v Kodani 
(1999–2000) a inspektor policejních okrsků (2004–2006); právní poradce zástupce dánského 
předsedy vlády při vyjednávání za účelem vypracování Listiny základních práv Evropské unie 
(1999–2000); vedoucí sekce Úřadu pro evropské právo (1999–2000); vedoucí odboru Úřadu pro 
evropské právo a lidská práva (2000–2001) a vedoucí odboru Úřadu pro vlastnické a obligační 
záležitosti při Ministerstvu spravedlnosti (2001–2006); veřejný ochránce práv spotřebitelů 
jmenovaný dánskou vládou (2006–2014); soudce Østre Landsret, Kodaň (2015); generální 
advokát Soudního dvora od 7. října 2015. 

Michail Vilaras 

narozen v roce 1950; advokát (1974-1980); národní odborník v právní službě Komise Evropských 
společenství (1988-1990); následně vrchní rada v generálním ředitelství „Zaměstnanost, 
průmyslové vztahy a sociální záležitosti“ (1990-1994); auditor, právní poradce a od roku 1999 člen 
Státní rady Řecké republiky; přidružený člen Zvláštního nejvyššího soudu Řecké republiky; člen 
řecké Ústřední legislativní rady (1996-1998); ředitel právního odboru úřadu vlády Řecké republiky 
(1996-1998); soudce Tribunálu Evropské unie (1998-2010, předseda senátu od roku 2004 do roku 
2010); člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2011-2012); člen Zvláštního soudu 
příslušného ve věcech odměňování soudců a Zvláštního soudu příslušného ve věcech 
odpovědnosti soudců (2013-2014); člen konzultativní skupiny odborníků, kteří se vyslovují 
k vybíraným kandidátům na funkci soudců Evropského soudu pro lidská práva (2014-2015); člen 
výboru příslušného k vydávání stanoviska ke vhodnosti kandidátů na výkon funkce soudce Soudu 
pro veřejnou službu Evropské unie (2012-2015); vyučující v oboru evropské právo na École 
nationale de la magistrature (1995-1996 a 2012-2015); soudce Soudního dvora od 7. října 2015. 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499 

Obrazové záznamy ze slavnostního zasedání jsou k dispozici na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

