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Počet rozsudků vydaných v roce 2009 patří k nejvyšším v historii Soudního dvora 

 
Soudní dvůr 

Statistiky Soudního dvora za rok 2009 se všeobecně vyznačují zvýšenou produktivitou 
a i nadále uspokojivou efektivitou, pokud jde o délku trvání řízení. Navíc je třeba rovněž 
zmínit trvalou tendenci zvyšování počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce 
předložených Soudnímu dvoru.  

Soudní dvůr tak v roce 2009 ukončil 543 věcí, což představuje značný nárůst ve srovnání 
s předchozím rokem (495 věcí ukončených v roce 2008). Z těchto věcí byl ve 377 případech 
vydán rozsudek a 165 případů vedlo k vydání usnesení. Počet vydaných rozsudků v roce 
2009 patří k nejvyšším v historii Soudního dvora. 

Soudnímu dvoru bylo předloženo 561 nových věcí, což představuje mírný pokles ve srovnání 
s rokem 2008 (592 zahájených věcí). Je však třeba zdůraznit, že počet věcí v řízení 
o předběžných otázkách zahájených v roce 2009 je nejvyšší, jaký byl kdy zaznamenán (302 
věcí).  

Co se týče délky řízení, statistické údaje jsou velmi příznivé. U předběžných otázek dosahuje 
tato délka 17,1 měsíce, což je délka prakticky identická s rokem 2008 (16,8 měsíců). Pokud 
jde o přímé žaloby, činila průměrná délka vyřizování 17,1 měsíce a u kasačních opravných 
prostředků představovala 15,4 měsíce (16,9 měsíce a 18,4 měsíce v roce 2008).  

Odhlédneme-li od reforem pracovních metod uskutečněných v posledních letech, lze 
zlepšení efektivnosti Soudního dvora při projednávání věcí připsat i širšímu využívání 
různých procesních nástrojů, jimiž může tento orgán vyřizování určitých věcí urychlit (řízení 
o naléhavé předběžné otázce, přednostní rozhodování věcí, zrychlené řízení, zjednodušené 
řízení a možnost rozhodnout bez stanoviska generálního advokáta).  

V této souvislosti je třeba zmínit, že o řízení o naléhavé předběžné otázce bylo požádáno ve 
třech věcech a určený senát měl za to, že požadované podmínky byly splněny ve dvou 
z oněch třech případů. Tyto věci byly uzavřeny v průměrné lhůtě 2,5 měsíce.  

Pokud jde o možnost rozhodnout věc bez stanoviska generálního advokáta, využíval Soudní 
dvůr této možnosti častěji. Lze tak uvést, že v roce 2009 bylo přibližně 52 % rozsudků 
vyhlášeno bez stanoviska, zatímco v roce 2008 tomu tak bylo v 41 % případů.  
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Ze statistického úhlu pohledu uplynulý rok pokračoval ve sledování předchozího trendu. 
Došlo tak k předložení velkého počtu nových věcí (568), což je přes menší snížení 
v porovnání s rokem 2008 (629) počet výrazně vyšší než počty zaznamenané 
v předcházejících letech: 522 v roce 2007 a 432 v roce 2006. V důsledku toho, ačkoliv se 
rovněž potvrdilo citelné zlepšení v počtu vyřízených věcí (555 vyřízených věcí, tedy zvýšení 
o 25 % až 30 % ve srovnání s roky 2006 a 2007), se přes neustálé snahy a uskutečněné 
reformy v tomto směru nepodařilo snížit počet probíhajících věcí (1191). 

Krom toho, pokud jde o délku řízení, je bilance nestejnorodá. V oblasti kasačních opravných 
prostředků zůstala délka řízení na velmi uspokojivé úrovni z roku 2008 (16,1 měsíce). Navíc 
se u věcí týkajících se duševního vlastnictví délka řízení snížila (z 20,4 měsíce v roce 2008 
na 20,1 měsíce v roce 2009), a to zejména díky uplatnění článku 135a jednacího řádu (jenž 
ve věcech duševního vlastnictví umožňuje za určitých podmínek rozhodnout ve věci samé 
bez jednání). U žalob předložených v jiných věcech se však délka řízení zvýšila (z 26 měsíců 
v roce 2008 na 33,1 měsíce v roce 2009). 

Soud pro veřejnou službu 

Díky tomu, že počet ukončených věcí (155) v roce 2009 poprvé od vytvoření Soudu pro 
veřejnou službu vysoce převyšoval počet zahájených věcí (113), dochází ke zřetelnému 
snížení množství nevyřízených věcí. Probíhajících věcí je pouze 175, zatímco na konci roku 
2008 se jednalo o 217 věcí. 

Průměrná délka řízení činí 15,1 měsíce, což oproti loňskému roku, kdy řízení trvalo 
průměrně 17 měsíců, představuje zřetelné snížení průměrné délky trvání řízení. 

 

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