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Tisk a informace

Soudní statistiky za rok 2015: další rekordní čísla Soudního dvora EU v produktivitě
a v počtu zahájených věcí

Orgán jako celek
Podle statistik se rok 2015 vyznačoval mimořádným tempem soudní činnosti orgánu. Minulý rok
bylo u všech tří soudů, které jej tvoří, zahájeno celkem 1 711 věcí. V dosavadní historii orgánu jde
o nejvyšší počet věcí zahájených za rok. Toto navýšení se týká zejména Soudního dvora, v jehož
případě byla poprvé překročena symbolická hranice 700 zahájených věcí. V roce 2015 činil počet
ukončených věcí 1 755, čímž se roční produktivita orgánu dostala na bezprecedentní úroveň.
Orgán je s tímto vývojem spokojen a spatřuje v něm projev důvěry, kterou v něj vkládají
vnitrostátní soudy a právní subjekty. V této souvislosti rovněž vítá skutečnost, že legislativní
orgány Evropské unie přijaly jeho strukturální reformu v rámci legislativního procesu iniciovaného
v roce 2011. Díky zdvojnásobení počtu soudců Tribunálu ve třech etapách rozložených až do roku
2019 mu totiž tato reforma umožní, aby i nadále zvládal růst soudní agendy a plnil své poslání
v zájmu evropských subjektů v souladu s cíli kvality a účinnosti soudnictví. Tato strukturální
reforma byla doprovázena přípravou nového jednacího řádu Tribunálu. Tento nový jednací řád,
který vstoupil v platnost dne 1. července 2015, posílí schopnost Tribunálu projednávat věci
v přiměřené lhůtě a při dodržení požadavků spravedlivého procesu.

Soudní dvůr
Soudní statistiky Soudního dvora za rok 2015 celkově svědčí o udržení zvýšené úrovně
produktivity a účinnosti, ale hlavně o pokračujícím rostoucím trendu v objemu soudní agendy.
713 věcí zahájených v roce 2015 představuje absolutní rekord v celé historii Soudního dvora1.
Toto mimořádné číslo, které ve srovnání s rokem 2014 (622) vzrostlo o necelých 15 %, je dáno
kombinací výrazného navýšení počtu kasačních opravných prostředků [215 kasačních opravných
prostředků, což je téměř dvojnásobek počtu vykázaného v roce 2014 (111) a zároveň nejvyšší
číslo v historii Soudního dvora] a velmi vysokého počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce
předložených Soudnímu dvoru [436, což je druhé nejvyšší číslo hned za rokem 2013 (450)].
V roce 2015 ukončil Soudní dvůr 616 věcí, což představuje celkový pokles oproti roku 2014 (719),
který je zčásti dán nižším počtem věcí zahájených v roce 2014 (622), a v důsledku toho i nižším
počtem věcí připravených k rozhodnutí v průběhu uplynulého roku. Počet probíhajících věcí k 31.
prosinci 2015 činí 884, což je více než na konci roku 2014 (787), ale naprosto stejně jako k 31.
prosinci 2013 a takřka stejně – rozdíl činí pouhé dvě věci – jako k 31. prosinci 2012 (886).
Co se týče délky řízení za rok 2015, jsou statistické údaje velmi příznivé. U žádostí o rozhodnutí
o předběžné otázce činí průměrná doba jejich projednávání 15,3 měsíce, což je velmi blízko
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Kromě roku 1979, kdy počet zahájených věcí činil 1 324. Toto nezvykle vysoké číslo však bylo dáno enormním
nápadem žalob na neplatnost se stejným předmětem.
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rekordnímu údaji za rok 2014 (15 měsíců). U přímých žalob činila tato doba v minulém roce 17,6
měsíců, což je podstatný pokles oproti předcházejícím rokům (19,7 měsíce až 24,3 měsíce
v období let 2011 až 2014). V případě kasačních opravných prostředků činila v roce 2015
průměrná doba jejich projednávání 14 měsíců, což je nejnižší průměr za poslední roky.
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Tribunál
Rok 2015 zůstane v historii Tribunálu klíčovým rokem. Tribunál sklízel plody reforem zahájených
před několika lety a těžil z plného nasazení svých členů a zaměstnanců, díky čemuž dosáhl
mimořádné úrovně produktivity při využití stejných prostředků. Výsledky předčily očekávání, neboť
Tribunál v roce 2015 vyřešil 987 věcí, což představuje nárůst o téměř 90 % oproti roku 2010 (kdy
bylo ukončeno 527 věcí) a zároveň nárůst o více než 20 % oproti předcházejícímu roku, kdy bylo
přesto dosaženo historicky nejvyššího výsledku (814 ukončených věcí).
U počtu zahájených věcí se potvrdil všeobecný růstový trend pozorovaný již od zřízení Tribunálu.
V roce 2015 bylo zahájeno 831 věcí – tento nápad věcí se blíží rekordnímu počtu
zaznamenanému v roce 2014 (912 věcí). Průměrný počet zahájených věcí za rok v letech 2013 až
2015 je tedy o 40 % vyšší než v letech 2008 až 2010.
Skokový nárůst produktivity byl však natolik výrazný, že se Tribunálu podařilo významnou měrou
snížit počet projednávaných věcí (z 1 423 v roce 2014 na 1 267 v roce 2015, tj. pokles o více než
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10 %). Z dalších základních ukazatelů činnosti Tribunálu je konečně třeba vyzdvihnout také
pokračující trend směrem k výraznému snižování průměrné délky řízení (z 23,4 měsíce v roce
2014 na 20,6 měsíce v roce 2015, tj. pokles o více než 10 %) započatý v roce 2013.
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Soud pro veřejnou službu
Statistiky za rok 2015 ukazují, že počet zahájených věcí (167) mírně vzrostl ve srovnání
s předchozím rokem (157), zatímco počet ukončených věcí byl stejný (152).
K 31. prosinci 2015 činil počet probíhajících věcí 231 oproti 216 v roce 2014. Je však třeba
poznamenat, že v posledně uvedených letech byl Soud pro veřejnou službu nucen ve značném
počtu věcí přerušit jejich projednávání a vyčkat rozhodnutí Tribunálu Evropské unie.
Průměrná délka řízení (mimo případy přerušení řízení) se zkrátila z 12,7 měsíce v roce 2014 na
12,1 měsíce v roce 2015 (oproti 14,7 měsíce v roce 2013).
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Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
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