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SOUDNÍ STATISTIKY 2006: ZNATELNE ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ ŘÍZENÍ PŘED
SOUDNÍM DVOREM
Citelné zvýšení počtu věcí zahájených u Soudního dvora a Soudu prvního stupně
Soudní dvůr
Snižování délky řízení, které bylo zaznamenáno již v letech 2003 až 2005, se v roce 2006
potvrdilo. Co se týče předběžných otázek, průměrná délka řízení dosahuje 19,8 měsíců, zatímco
v roce 2003 dosahovala 25,5 měsíců, v roce 2004 23,5 měsíců a v roce 2005 20,4 měsíců.
Srovnávací analýza ukazuje, že od roku 1995 dosáhla průměrná délka vyřizování předběžných
otázek v roce 2006 své nejnižší hodnoty. Pokud jde o přímé žaloby a kasační opravné
prostředky, průměrná délka vyřizování dosahovala 20 a 17,8 měsíců (21,3 měsíců a 20,9 měsíců
v roce 2005).
Je třeba rovněž zdůraznit další kladný posun, kterým je snižování počtu projednávaných věcí,
a to navzdory značnému zvýšení počtu zahájených věcí. Soudnímu dvoru bylo totiž v roce 2006
předloženo 537 nových věcí, což představuje zvýšení o 13,3 % vzhledem k počtu věcí
zahájených v roce 2005 (474 věcí). Počet projednávaných věcí k 31. prosinci 2006 činil 731
(proti 974 věcem k 31. prosinci 2003, 840 věcem k 31. prosinci 2004 a 740 věcem k 31. prosinci
2005).
Soudní dvůr v roce 2006 ukončil 546 věcí, což představuje mírný pokles oproti roku 2005,
v průběhu kterého bylo vyřízeno 574 věcí.
Soud prvního stupně
V roce 2006 vyřídil Soud prvního stupně již druhý rok po sobě víc věcí, než kolik mu jich bylo
předloženo (436 vyřízených věcí proti 432 předloženým). Z obecného pohledu počet
předložených věcí klesá (432 oproti 469 v roce 2005). Tento pokles je však pouze zdánlivý
a jeho vysvětlením je to, že Soudu nebyly v průběhu roku 2006 předkládány věci týkající se

veřejné služby, jelikož tyto věci spadají již do pravomoci Soudu pro veřejnou službu.
Mimo soudní agendu týkající se veřejné služby a zvláštních řízení zaznamenal ve skutečnosti
počet zahájených věcí velmi citelný nárůst, jelikož se zvýšil o 33 % (387 věcí oproti 291 v roce
2005). Počet zahájených věcí týkajících se ochranných známek se zvýšil o 46 % (143 v roce
2006 oproti 98 v roce 2005), zatímco věci týkající se jiných oblastí, než je duševní vlastnictví
a veřejná služba, zaznamenaly nárůst o 26 % (244 oproti 193). Počet vyřešených věcí se sice
snižuje (436 oproti 610), avšak i zde je nezbytné zohlednit skutečnost, že v průběhu roku 2005
bylo 117 věcí vyřešeno postoupením Soudu pro veřejnou službu. Bez zohlednění těchto věcí
zůstává snížení počtu vyřízených věcí v roce 2006 skutečností, ale je méně citelné (436 oproti
493).
V konečném vyjádření zůstává počet projednávaných věcí ve vztahu k předcházejícímu roku
ustálený, tedy mírně nad tisíc (1 029 oproti 1 033 v roce 2005). V tomto ohledu lze poznamenat,
že k 1. lednu 2007 činily přibližně 25 % celkového počtu projednávaných případů věci týkající
se duševního vlastnictví. I když tedy Soud jednak doposud projednává 82 věcí týkajících se
veřejné služby, a jednak mu byly předloženy první kasační opravné prostředky podané proti
rozsudkům Soudu pro veřejnou službu (v počtu 10 k 31. prosinci 2006), mění soudní agenda
pozvolna podobu, jelikož se znovu zaměřuje na soudní agendu z hospodářské oblasti.
Co se týče průměrné délky řízení, ta se v průběhu tohoto roku mírně zvýšila, když mimo soudní
agendy týkající se veřejné služby a soudní agendy týkající se duševního vlastnictví stoupla z 25,6
měsíců v roce 2005 na 27,8 měsíců v roce 2006. Je však třeba poznamenat, že během roku 2006
Soud povolil použití zrychleného řízení stanoveného v jednacím řádu Soudu ve 4 z 10 věcí,
v nichž bylo navrženo.

Soud pro veřejnou službu
Rok 2006 je prvním úplným rokem fungování Soudu pro veřejnou službu Evropské unie.
Soudu bylo v roce 2006 předloženo 148 žalob, což představuje mírný pokles vůči počtu žalob
podaných v oblasti veřejné služby v roce 2005 (164 žalob). Od jeho vytvoření bylo přímo Soudu
předloženo 161 věcí, ke kterým je třeba přičíst 118 věcí převedených od Soudu prvního stupně.
Soudu bylo tedy od začátku jeho činnosti předloženo 279 věcí.
V roce 2006 bylo ukončeno 53 věcí. V tomto ohledu lze konstatovat v poměrném vyjádření dosti
vysoký počet zrušení, jelikož 10 rozsudků znělo v tomto smyslu. První rok soudní činnosti
Soudu se rovněž vyznačoval jeho úsilím odpovědět na výzvu Rady Evropské unie usnadnit
smírné narovnání v každém stadiu řízení.

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