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Posouzení systému case management (zvládání nápadu věcí) Soudního dvora 
a Tribunálu Evropské unie provedené Účetním dvorem  

Doporučení Účetního dvora budou oběma soudy zohledněna v rámci reflexe o jejich organizaci 
a metodách práce. 

Soudní dvůr Evropské unie je soudním orgánem zcela ojedinělé povahy vzhledem k úkolům, jaké 
zakládající smlouvy svěřují soudům, které jej tvoří, a vzhledem k tomu, že pro jeho činnost platí 
vícejazyčný režim (24 úředních jazyků). Hlavním cílem Soudního dvora a Tribunálu je zajistit 
vysokou kvalitu jejich rozhodnutí. Tato kvalita v sobě zahrnuje zejména požadavek na rychlost, ale 
vyžaduje také respektování práv účastníků sporu, jednotnou judikaturu a pečlivé právní 
odůvodňování rozhodnutí. 

Evropský parlament vyzval Účetní dvůr Evropské unie, aby provedl posouzení („review“) systému 
case management (zvládání nápadu věcí) Soudního dvora a Tribunálu. Za poslední dva roky oba 
unijní soudy s Účetním dvorem aktivně spolupracovaly, aby toto posouzení proběhlo za co 
nejlepších podmínek a při dodržení základní zásady zakládající smlouvy1, podle níž porady 
Soudního dvora a Tribunálu jsou a zůstanou tajné. Závěry z tohoto posouzení, které byly dnes 
zveřejněny, se zakládají na analýze jednotlivých etap řízení provedené na vzorku 60 věcí (30 věcí 
Soudního dvora a 30 věcí Tribunálu) z celkového počtu přibližně 2 800 věcí ukončených v letech 
2014 a 2015.  

Soudní dvůr Evropské unie vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr uznal trvající úsilí, 
které oba soudy za poslední roky vynaložily v zájmu efektivnějšího vyřizování věcí. Díky tomuto 
úsilí se podstatně zkrátila délka projednávání věcí. Za deset let (2006–2016) se totiž průměrná 
délka projednávání věci před Soudním dvorem zkrátila z 19,6 na 14,7 měsíce a před Tribunálem 
z 25,8 na 18,7 měsíce, a to navzdory výraznému nárůstu soudní agendy, k němuž došlo během 
téhož období2. 

V rámci posouzení provedeného Účetním dvorem byly rovněž vysloveny závěry a různá 
doporučení ke změnám některých postupů vyřizování věcí a organizačnímu zajištění souvisejících 
zdrojů. Soudní dvůr a Tribunál tato doporučení zohlední v průběžné reflexi o optimalizaci svých 
metod práce. Oba soudy konečně vítají doporučení Účetního dvora, aby byly zveřejňovány 
podrobnější statistiky, byl vytvořen integrovaný informační systém a členské státy byly upozorněny 
na potřebu jmenovat členy orgánu v případě skončení funkčního období v co nejkratších lhůtách.  

 

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

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

 

 

                                                 
1
 Článek 35 Protokolu (č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie. 

2
 Viz TZ č. 17/17: „Soudní statistiky za rok 2016: délka řízení se nadále zkracuje ve prospěch občanů“. 
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