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ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 287 odst. 4 této 
smlouvy, 

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí 
posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), 

s ohledem na rozhodnutí kolegia 001/2020 Úřadu evropského veřejného žalobce ze 
dne 29. září 2020, v pozměněném a doplněném znění, kterým se stanoví pravidla 
týkající se podmínek zaměstnání evropských veřejných žalobců, 

s ohledem na žádost o stanovisko k návrhu změny pravidel pro zaměstnávání 
evropských pověřených žalobců, jehož cílem je začlenit do jejich odměn přídavek na 
vyživované dítě, předloženou Evropskému účetnímu dvoru Úřadem evropského 
veřejného žalobce dne 25. dubna 2022, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 
 
1) Úřad v současné době evropským pověřeným žalobcům nevyplácí přídavky na 

vyživované dítě, ale tito zaměstnanci uplatňují související slevy na dani EU, které 
se odráží v jejich platu. 

 
2) V rozsudku1 Tribunálu Evropské unie bylo mimochodem potvrzeno, že 

zaměstnanci EU, kteří nemají nárok na přídavek na vyživované dítě a nepobírají jej 
od EU jako svého zaměstnavatele, nemají nárok na odpovídající daňové úlevy ze 
svého platu vypláceného EU stanovené v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) 
č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro 
uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství, 

 

PŘIJAL TOTO STANOVISKO: 

  

                                                      
1 Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 12. března 2020 ve věci T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=cs
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-en
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
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Úvod 
01 Úřad navrhuje změnit články 14 a 16 rozhodnutí svého kolegia 001/2020, kterým 
se stanoví pravidla týkající se podmínek zaměstnání evropských pověřených žalobců, 
tak, aby byl do jejich odměny začleněn přídavek na vyživované dítě. 

1) V čl. 14 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové ustanovení, které zní: „b1) přídavek 
na vyživované dítě podle článku 67 a přílohy VII služebního řádu, které se použijí 
obdobně;“ 

2) V článku 16 se odstavec 2 mění takto: „Pro účely odstavce 1 se celková odměna 
vyplácená Úřadem evropského veřejného žalobce skládá z částek uvedených 
v čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a b1).“ 

Obecné připomínky 
02 Účetní dvůr nemá ke změně navrhované Úřadem evropského veřejného žalobce 
žádné obecné připomínky. 

Konkrétní připomínky 

Kontrolní systém 

03 Ustanovení čl. 2 odst. 1 až 7 přílohy VII služebního řádu vymezují podmínky 
způsobilosti, které musí být splněny pro pobírání přídavku EU na vyživované dítě. 
Čl. 67 odst. 2 stanoví, že „[ú]ředníci pobírající rodinné přídavky uvedené v tomto 
článku oznámí přídavky podobné povahy vyplácené z jiných zdrojů; tyto přídavky se 
odečtou od přídavků vyplácených podle článků 1, 2 a 3 přílohy VII“. 

04 Upozorňujeme, že je nutné mít kontrolní systém, který zajistí, aby evropští 
pověření žalobci oznamovali změny svých nároků na přídavky na dítě a veškeré 
příspěvky podobné povahy, které dostávají z jiných zdrojů, a aby tyto přídavky z jiných 
zdrojů byly od přídavků EU na vyživované dítě řádně odečteny. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Rozpočtové požadavky 

05 Navrhovaná změna odměny evropských pověřených žalobců bude znamenat 
zvýšení výdajů. Bereme na vědomí, že příslušné útvary Komise odhadly tuto částku 
na méně než 800 000 EUR ročně (před zohledněním odečtení podobných dávek 
obdržených z jiných zdrojů nebo možných dopadů na snížení stávajících dorovnávacích 
plateb k odměnám evropských pověřených žalobců v některých členských státech). 
Tyto dodatečné náklady bude třeba zohlednit při budoucích ročních jednání 
o rozpočtu. 

 

Toto stanovisko přijal senát V, jemuž předsedá Tony Murphy, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku dne 21. července 2022. 

 Za Účetní dvůr 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda 
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