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Odhad nákladov na posilnenie Všeobecného súdu
1. Zvýšenie počtu sudcov Všeobecného súdu o 12 sudcov si bude vyžadovať dodatočné
rozpočtové prostriedky, ktorých výšku možno odhadnúť v „prestupnom roku“ na 11,6
milióna eur.
V tejto sume sú zahrnuté odmeny a súvisiace náklady na 12 sudcov, zamestnancov ich
kabinetov (51 miest, z ktorých treba zohľadniť 9 miest pre referendárov, ktoré už boli
pridelené v roku 2014), zamestnancov súdnej kancelárie (17 miest) ako aj zodpovedajúce
prevádzkové výdavky (nehnuteľnosti, hnuteľné veci a informatika). V prvom roku sa rôzne
výdavky na vytvorenie týchto miest budú pohybovať približne vo výške 3,4 milióna eur.
V porovnaní s finančným výkazom, ktorý bol pripojený k návrhu z roku 2011, sa
rozpočtové prostriedky nevyhnutné v prestupnom roku znížili o niečo viac ako 2 milióny
eur. Uvedené zníženie možno vysvetliť predovšetkým tým, že v roku 2014 už boli pridelené
prostriedky na 9 miest určených pre referendárov.
2. Pridelenie 7 sudcov na Všeobecný súd v dôsledku zlúčenia Súdu pre verejnú službu so
Všeobecným súdom, si bude vyžadovať dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 2,4
milióna eur.
Zvýšenie týchto nákladov vyplýva predovšetkým zo štruktúry kabinetov Všeobecného súdu,
v ktorých pracuje viac zamestnancov ako na SVS. Pokiaľ ide o zamestnancov súdnej
kancelárie SVS, ich zlúčenie so súdnou kanceláriou nebude mať nijaký finančný dosah.
Pri zlúčení SVS so Všeobecným súdom treba predvídať výdavky na zriadenie
zodpovedajúce (maximálne) 1,3 milióna eur (v prípade, že nijaký sudca, ktorý vykonáva
funkciu na SVS nebude menovaný ako sudca Všeobecného súdu).
3. Sumu potrebných rozpočtových prostriedkov pri zvýšení počtu sudcov Všeobecného súdu
o 9 sudcov možno v prestupnom roku odhadnúť na 8,9 milióna eur.
V tejto sume sú zahrnuté odmeny a súvisiace náklady na 9 sudcov, zamestnancov ich
kabinetov (45 miest), a tiež zodpovedajúce prevádzkové výdavky. Zvýšenie výdavkov
počas prvého roka bude predstavovať približne 2,2 milióna eur.
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4. V porovnaní s rozpočtom Súdneho dvora a rozpočtom na administratívu všetkých inštitúcií
budú náklady na posilnenie Všeobecného súdu v prestupnom roku tieto:
Rozpočet Súdneho
dvora
Suma 2014
Vytvorenie12
miest pre sudcov
Vytvorenie
7 miest
pre
sudcov (zlúčenie
SVS)
Vytvorenie
9
miest pre sudcov
Spolu
(28 sudcov)

348,7 mil. € 100 %

Celkový rozpočet na
administratívu inštitúcií spolu
6 783,2 mil. €

100 %

11,6 mil. €

3,3 %

11,6 mil. €

0,17 %

2,4 mil. €

0,7 %

2,4 mil. €

0,03 %

8,9 mil. €

2,6 %

8,9 mil. €

0,13 %

22,9 mil. €

6,6 %

22,9 mil. €

0,34 %

