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Soudní dvůr EU: vyřizování věcí se zlepšilo, ale je potřeba 
aktivnější řízení, tvrdí auditoři  

Podle nového přezkumu výkonnosti provedeného Evropským účetním dvorem uskutečnil 
Soudní dvůr Evropské unie v posledních letech řadu důležitých opatření s cílem zlepšit 
vyřizování věcí. Další zlepšení jsou ale stále možná. 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se skládá ze dvou soudů: ze Soudního dvora a Tribunálu. 
Soudní dvůr tvoří 28 soudců, kterým je nápomocno jedenáct generálních advokátů. Tribunál má 
v současné době 45 soudců; jejich počet by se měl do roku 2019 zvýšit na 56. Celkové náklady 
SDEU pro rozpočet EU v roce 2017 činí přibližně 400 milionů EUR. 

Auditoři v souladu se svou pravomocí kontrolovat výkonnost orgánů a institucí EU posuzovali, zda 
postupy SDEU napomáhají efektivně vyřizovat podané věci a zejména zda by bylo možné zlepšit 
včasnost rozhodování věcí. Toto posouzení byli nuceni provést bez přístupu k některým 
informacím, na něž se podle SDEU vztahuje zásada tajnosti porad. 

SDEU podnikl významná organizační a procesní opatření s cílem zlepšit vyřizování věcí a 
vykazování, uvádějí auditoři. Zavedl orientační časové rámce k provedení hlavních kroků 
v životním cyklu věci a rozvíjel progresivní nástroje sledování a zprávy o sledování, aby zvýšil 
zaměření na včasnost. Tato opatření přispěla u obou soudů ke snížení průměrné doby potřebné 
k přijetí soudních rozhodnutí. Auditoři zjistili, že do konce roku 2016 bylo dosaženo pokroku vepři 
snižování značného počtu dosud neprojednaných věcí, které se nahromadily u Tribunálu. To se 
podařilo v době, kdy se ještě neprojevil dopad reformy tohoto soudu, která výrazně zvýší počet 
soudců. 

Stávající přístup k vedení soudních řízení však nevychází z individuálně stanovených časových 
rámců, které by zohledňovaly složitost, pracovní zátěž, potřebné zdroje a dostupnost pracovníků. 
V současné době orientační časové rámce stanovené pro určité druhy věcí slouží jen jako celkový 
cíl, jehož má být v průměru dosaženo. Jakkoli tento přístup nepochybně podnítil určitá zlepšení, 
průměrná doba potřebná k ukončení určitých druhů věcí se nemůže rovnat koncepci přiměřené 
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doby řešení každé jednotlivé věci. 

Systémy informačních technologií jsou složité a opírají se o zastarávající centrální databázi, 
doplněnou postupně o řadu dílčích systémů, přičemž chybí integrovaný systém na podporu 
vedení soudních řízení. Dlouhodobějším cílem SDEU je vyvinout integrovanější přístup k IT, a 
zvýšit tak efektivitu. 

Auditoři také vzali na vědomí, že v rámci SDEU již bylo zváženo provedení analýzy nákladů a 
přínosů, pokud jde o možnost rozšířit u Tribunálu jednací jazyky i o další jazyky vedle 
francouzštiny. Tato analýza by pomohla posoudit situaci a poskytla by informace, na základě 
kterých by bylo možné přijmout příslušné rozhodnutí. 

„Rozhodnutí SDEU mají závažné důsledky pro jednotlivce, společnosti, členské státy i Unii jako 
celek. Pokud se ve věcech nerozhoduje v přiměřené lhůtě, mohou se tím zvýšit náklady všech 
zúčastněných,“ uvedl Kevin Cardiff, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento 
přezkum. Dále vysvětlil, že „SDEU by měl zvážit posun k aktivnějšímu vedení jednotlivých řízení a 
měření výkonnosti. Byly by tak dispozici informace pro účely rozhodování, aby bylo možné 
dosahovat dalších úspor díky vyšší efektivitě a zvýšit odpovědnost SDEU prostřednictvím 
podrobnějšího vykazování výkonnosti. S potěšením mohu sdělit, že SDEU již souhlasil s tím, že 
v návaznosti na naše připomínky podnikne opatření. “ 

Poznámky pro redaktory 

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) je soudním orgánem EU. Jeho úkolem je zajišťovat dodržování 
evropského práva prostřednictvím dohledu nad výkladem a jednotným prováděním Smluv. 
Skládá se ze dvou soudů: ze Soudního dvora a Tribunálu. Soudní dvůr se zabývá především 
žádostmi o rozhodnutí v předběžné otázce, které předkládají vnitrostátní soudy ohledně výkladu 
práva EU. Proti rozhodnutí Soudního dvora nelze podat opravný prostředek. Tribunál projednává 
zejména věci, které předložily fyzické osoby a společnosti proti aktům EU, jimiž jsou 
bezprostředně a osobně dotčeny. Spory projednávané Tribunálem jsou většinou hospodářské 
povahy. 

SDEU pracuje se všemi úředními jazyky EU, ale jeho jednacím jazykem je francouzština. 

Zvláštní zpráva č. 14/2017: „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora 
Evropské unie“ bude k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

 

 


