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Soudní statistiky za rok 2016: délka řízení se nadále zkracuje ve prospěch občanů 

Rekordní počet předběžných otázek položených Soudnímu dvoru svědčí o důvěře vnitrostátních 
soudů, zatímco u Tribunálu je realizována reforma soudní struktury EU.  

 

Uplynulý rok se vyznačoval silným tempem činnosti Soudního dvora Evropské unie. Celkový počet 
ukončených věcí se v roce 2016 udržel na vysoké úrovni (1 628 věcí). Rok 2016 byl zároveň 
posledním rokem existence Soudu pro veřejnou službu Evropské unie1. 

 

 

Soudní dvůr  

Předně je třeba uvést, že Soudní dvůr v roce 2016 ukončil 704 věci (+14 % v porovnání s rokem 
2015). Soudní dvůr tak vyřídil více věcí, než kolik jich v průběhu uplynulého roku obdržel (692). To 
jsou čísla, která ukazují značnou produktivitu, jež vedla k mírnému snížení počtu věcí 
projednávaných ke dni 31. prosince 2016 (872).  

Co se týče věcí zahájených v roce 2016, 470 věcí souvisí s žádostmi o rozhodnutí o předběžné 
otázce podanými vnitrostátními soudy. To představuje v historii Soudního dvora rekordní číslo, 
které je výrazem významu řízení o předběžné otázce v genezi práva Evropské unie i důvěry, již 
vnitrostátní soudy vkládají do této formy soudní spolupráce, jejímž cílem je jednotný výklad 
a provádění unijního práva. 

Další výrazná tendence konstatovaná v minulém roce se týká průměrné délky řízení před Soudním 
dvorem. Pokud jde o řízení o předběžné otázce, v roce 2016 činila tato průměrná délka 15 měsíců. 
To představuje nejkratší délku řízení zaznamenanou za posledních více než třicet let. Toto 
číslo lze vysvětlit tím, že Soudní dvůr soustavně dbá na zlepšování své efektivity racionálním 
využíváním všech možností, jež mu v tomto ohledu nabízejí procesní předpisy. Pokud jde 
o kasační opravné prostředky, průměrná délka řízení činila 12,9 měsíce. Jedná se o nejkratší 
délku řízení od zřízení Tribunálu. Celková délka řízení bez ohledu na oblast soudní agendy činí 
14,7 měsíce. 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Tento soudní orgán zanikl dne 1. září 2016, kdy byla pravomoc rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími 

úředníky či zaměstnanci přenesena na Tribunál Evropské unie. Od ledna do srpna 2016 vyřídil tento soudní orgán 169 
věcí. 
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Zahájené věci Ukončené věci Projednávané věci 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Zahájené věci 632 699 622 713 692 

Ukončené věci 595 701 719 616 704 

Projednávané věci 886 884 787 884 872 

 

 

Tribunál EU 

Analýza soudních statistik Tribunálu ukazuje především dvojí jev, a sice zvýšení počtu zahájených 
a projednávaných věcí a citelné zkrácení délky řízení. 

Počet zahájených věcí vzrostl o 17 %, a to z 831 věcí v roce 2015 na 974 věcí v roce 2016, 
převážně z důvodu přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory ve věcech veřejné 
služby Unie (jen tyto spory představovaly 163 věcí). Počet projednávaných věcí se zvýšil 
v podobném poměru, a to z 1 267 věcí v roce 2015 na 1 486 věcí v roce 2016.  

Produktivita soudu sleduje trend výkonnosti dosahované od roku 2013 a počet vyřízených věcí 
v roce 2016 je jedním ze tří nejlepších výsledků dosažených tímto soudem od jeho vzniku (755 
vyřízených věcí). Mírný pokles v porovnání s roky 2015 a 2014 lze vysvětlit kombinovaným 
účinkem zlepšení stavu, pokud jde o počet nevyřízených věcí (zejména v roce 2015), obnovením 
složení Tribunálu, k němuž dochází vždy po třech letech, a vnitřní reorganizací soudního orgánu, 
kterou si vyžádal příchod nových soudců, kteří v prvních měsících své funkce nemohou viditelným 
způsobem a ve značném rozsahu přispívat k produktivitě soudu.  

Souběžně dochází k pokračování příznivého trendu, co se týče délky řízení, která je významným 
ukazatelem výkonnosti. Tempo zkracování délky řízení, které lze konstatovat od roku 2013, je opět 
potvrzeno, přičemž celkový průměr činí 18,7 měsíce (věci vyřízené rozsudkem či usnesením, bez 
ohledu na oblast soudí agendy), což představuje pokles o 1,9 měsíce v porovnání s rokem 2015 
a o 8,2 měsíce oproti roku 2013. 
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Dále lze uvést, že zejména díky reorganizaci Tribunálu a novým možnostem, které se otevírají na 
základě realizace reformy soudní struktury EU, činil v roce 2016 počet věcí přidělených 
jednomu z pětičlenných soudních kolegií 29, avšak roční průměr takto přidělených věcí 
v období 2010 až 2015 byl nižší než 9 věcí za rok. 

Na závěr je třeba dodat, že vývoj soudní agendy se vyznačoval nárůstem počtu věcí v oblasti 
duševního vlastnictví (+11 %), přenesením pravomoci rozhodovat v prvním stupni věci v oblasti 
veřejné služby Unie (123 řízení převedených ze Soudu pro veřejnou službu na Tribunál dne 1. září 
2016 a 40 řízení nově zahájených od tohoto data do 31. prosince 2016, tedy celkem 163 věcí 
představujících téměř 17 % zahájených věcí), relativním poklesem počtu věcí v oblasti omezujících 
opatření (28 věcí zahájených v roce 2016), setrvale vysokým počtem věcí v oblasti státních podpor 
(76 věcí) – zejména pokud jde o daňové předpisy a opatření členských států – jakož i nástupem 
nové soudní agendy týkající se provádění pravidel obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi. 
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Zahájené věci Ukončené věci Projednávané věci 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Zahájené věci 617 790 912 831 974 

Ukončené věci 688 702 814 987 755 

Projednávané věci 1 237 1 325 1 423 1 267 1 486 

 

 

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

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

 

 


