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DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 287 ods. 4, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa 
vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, 

so zreteľom na rozhodnutie kolégia Európskej prokuratúry 001/2020 
z 29. septembra 2020, ktorým sa stanovujú predpisy o podmienkach zamestnávania 
európskych delegovaných prokurátorov, 

so zreteľom na žiadosť Európskej prokuratúry z 25. apríla 2022 o stanovisko 
Európskeho dvora audítorov k návrhu zmeny podmienok zamestnávania európskych 
delegovaných prokurátorov s cieľom zaviesť do ich odmien príspevok na nezaopatrené 
dieťa, 

 

keďže: 
 
1) Európska prokuratúra v súčasnosti nevypláca európskym delegovaným 

prokurátorom príspevky na nezaopatrené dieťa, no pri platoch týchto 
zamestnancov sa uplatňujú súvisiace daňové úľavy EÚ. 

 
2) Všeobecný súd Európskej únie vo svojom rozsudku1 mimochodom potvrdil, 

že zamestnanci EÚ, ktorí nemajú nárok a nedostávajú od svojho zamestnávateľa 
príspevok na nezaopatrené dieťa, nemajú nárok na súvisiace daňové úľavy 
na svoje platy EÚ v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 
z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane 
v prospech Európskych spoločenstiev, 

 

PRIJAL TOTO STANOVISKO: 

  

                                                      
1 Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. marca 2020, vo veci T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=sk
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00
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


 4 

 

Úvod 
01 Európska prokuratúra navrhuje zmeniť články 14 a 16 rozhodnutia svojho kolégia 
001/2020, ktorým sa stanovujú predpisy o podmienkach zamestnávania európskych 
delegovaných prokurátorov tak, aby sa do odmien týchto prokurátorov zahrnuli 
príspevky na nezaopatrené dieťa. 

1) Do článku 14 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové ustanovenie: „b1) príspevky 
na nezaopatrené dieťa stanovené v článku 67 služobného poriadku a v prílohe VII 
k nemu, ktoré sa uplatňujú analogicky“; 

2) Článok 16 ods. 2 sa mení takto: „Na účely odseku 1 sa celková odmena vyplácaná 
Európskou prokuratúrou skladá zo súm uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a), b) 
a b1)“. 

Všeobecné pripomienky 
02 Dvor audítorov nemá k návrhu zmeny predloženému Európskou prokuratúrou 
žiadne všeobecné pripomienky. 

Konkrétne pripomienky 

Systém kontroly 

03 V článku 2 ods. 1 až 7 prílohy VII k služobnému poriadku sa vymedzujú podmienky 
oprávnenosti, ktoré musia byť splnené na získanie príspevku EÚ na nezaopatrené 
dieťa. V článku 67 ods. 2 sa stanovuje: „Úradníci poberajúci rodinné prídavky uvedené 
v tomto článku musia priznať príspevky podobného charakteru, ktoré im boli vyplatené 
z iných zdrojov; tieto ďalšie príspevky sa odpočítajú od príspevkov zaplatených podľa 
článkov 1, 2 a 3 prílohy VII.“ 

04 Upozorňujeme na potrebu systému kontroly, ktorý zabezpečí, aby európski 
delegovaní prokurátori deklarovali zmeny v súvislosti s nárokom na príspevky na deti 
a akékoľvek príspevky podobného charakteru, ktoré dostávajú z iných zdrojov, 
a aby boli takéto príspevky z iných zdrojov odpočítané od príspevkov na nezaopatrené 
dieťa vyplatené Európskou úniou. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Rozpočtové požiadavky 

05 Navrhovaná zmena odmien európskych delegovaných prokurátorov bude zahŕňať 
zvýšenie výdavkov. Berieme na vedomie, že príslušné útvary Komisie odhadli tieto 
výdavky na menej ako 800 000 EUR ročne (pred zohľadnením odpočítania podobných 
príspevkov z iných zdrojov alebo možných účinkov na zníženie súčasných navýšení 
platov európskych delegovaných prokurátorov v niektorých členských štátoch). Tieto 
dodatočné náklady budú musieť byť súčasťou budúcich každoročných rokovaní 
o rozpočte. 

 

Toto stanovisko prijala komora V, ktorej predsedá Tony Murphy, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu dňa 21. júla 2022. 

 Za Dvor audítorov 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 predseda 
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