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SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) je jedním ze sedmi orgánů EU. Skládá
se ze dvou soudů: ze samotného Soudního dvora a z Tribunálu. Vykonává
soudní pravomoc Evropské unie. Tyto soudy zajišťují správný výklad a uplatňování
primárního a sekundárního práva EU v Evropské unii. Ověřují zákonnost aktů orgánů
EU a rozhodují o tom, zda členské státy dodržely povinnosti vyplývající z primárního
a sekundárního práva. Soudní dvůr rovněž na žádost soudců členských států vykládá
právo EU.

SOUDNÍ DVŮR

A. Právní základ
— Článek 19 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU), články 251 až 281 Smlouvy

o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU), článek 136 Smlouvy
o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a Protokol
(č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie připojený ke Smlouvám (dále jen
„statut“).

— Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne
16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora
Evropské unie.

— Rozpočet EU (oddíl 4).

B. Složení a statut
1. Složení
a. Počet členů (článek 19 Smlouvy o EU a článek 252 Smlouvy o fungování EU)
Jeden soudce z každého členského státu (27). Soudu je nápomocno osm generálních
advokátů, jejichž počet může Rada zvýšit na žádost Soudního dvora. Soudci Soudního
dvora volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu na tříleté funkční období
s možností prodloužení.
b. Požadavky (článek 19 Smlouvy o EU a článek 253 Smlouvy o fungování EU)
— Soudci a generální advokáti musí splňovat podmínky nezbytné k výkonu

nejvyšších soudních funkcí ve svém členském státě nebo být obecně uznávanými
znalci práva.

— Musí také poskytovat veškeré záruky nezávislosti.
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c. Postup jmenování (článek 253 Smlouvy o fungování EU)
Soudci a generální advokáti jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských
států po konzultaci s komisí odpovědnou za posouzení schopností uchazečů
(článek 255 Smlouvy o fungování EU). Krátce před skončením funkčního období
soudců a generálních advokátů přistoupí zástupci vlád členských států ke jmenování
soudců nebo generálních advokátů Soudního dvora vzájemnou dohodou po konzultaci
s výborem, který vydává stanovisko k vhodnosti kandidátů.
2. Povaha funkce
a. Délka funkčního období (článek 253 Smlouvy o fungování EU a statut)
Šest let. Částečná obměna každé tři roky, střídavě poloviny soudců a generálních
advokátů. Soudci a generální advokáti, jejichž funkční období končí, mohou být
jmenováni opakovaně.
b. Výsady a imunity (statut)
Soudci a generální advokáti jsou vyňati ze všech právních řízení. Pokud jde o úkony
spojené s výkonem funkce, požívají této imunity i po skončení funkčního období.
Funkce je může zbavit pouze Soudní dvůr, a to jednomyslným rozhodnutím.
c. Povinnosti (statut)
Soudci a generální advokáti:
— skládají před nástupem do funkce přísahu, v níž se zavazují k nezávislosti,

nestrannosti a zachovávání důvěrnosti,

— nesmějí vykonávat žádnou politickou nebo správní funkci ani žádnou jinou
profesionální činnost,

— zavazují se, že budou dodržovat povinnosti vyplývající z jejich funkce.

C. Organizace a fungování (článek 253 Smlouvy o fungování EU a statut)
1. Institucionální uspořádání
Statut musí být stanoven v samostatném protokolu připojeném ke Smlouvám
(článek 281 Smlouvy o fungování EU). Soudní dvůr volí ze svého středu svého
předsedu a místopředsedu na tříleté funkční období s možností prodloužení (článek 9a
protokolu č. 3). Předseda řídí práci Soudního dvora a předsedá jednáním a poradám
pléna a velkého senátu. Místopředseda je předsedovi nápomocen při výkonu jeho
povinností a v případě nutnosti zaujímá jeho místo. Soudní dvůr jmenuje vedoucího své
soudní kanceláře. Vedoucí soudní kanceláře je generálním tajemníkem orgánu a pod
vedením předsedy Soudního dvora řídí jeho služby.
2. Fungování
Soudní dvůr přijímá svůj jednací řád, jenž musí být následně schválen Radou hlasující
kvalifikovanou většinou. Soudní dvůr může zasedat v plénu za přítomnosti 27 soudců,
ve velkém senátu s 15 soudci nebo v senátech o třech nebo pěti soudcích. Orgán je
financován z rozpočtu EU, v němž má svůj vlastní zvláštní oddíl (oddíl 4).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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D. Dosažené výsledky
Soudní dvůr se prokázal jako hybná síla evropského integračního procesu.
1. Obecná praxe
K chápání práva Evropského společenství jako nezávislého právního systému, který
je nadřazen vnitrostátnímu právu, zásadně přispěl rozsudek ze dne 15. července 1964
ve věci Costa v. ENEL, který zavádí zásadu přednosti práva EU[1]. Podobně v rozsudku
ze dne 5. února 1963 ve věci Van Gend & Loos stanovil Soudní dvůr zásadu, že právo
Společenství je přímo použitelné soudy členských států. Je třeba připomenout také
některá další významná rozhodnutí týkající se ochrany lidských práv, jako například
rozsudek ze dne 14. května 1974 ve věci Nold, ve kterém Soudní dvůr mimo jiné
rozhodl, že základní lidská práva jsou nedílnou součástí obecných právních zásad,
které prosazuje (4.1.2).
2. V konkrétních případech
— Právo usazování: rozsudek ze dne 8. dubna 1976 ve věci Royer, ve kterém

Soudní dvůr potvrdil, že občan členského státu má právo pobývat na území jiného
členského státu bez ohledu na to, zda má povolení k pobytu vydané přijímajícím
státem.

— Volný pohyb zboží: rozsudek ze dne 20. února 1979 ve věci Cassis de Dijon, ve
kterém Soudní dvůr rozhodl, že každý výrobek legálně vyrobený a uvedený na
trh v jednom členském státě musí být v zásadě povolen na trhu jakéhokoli jiného
členského státu.

— Vnější pravomoc Společenství: rozsudek ze dne 31. března 1971 ve věci AETR
(Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě), Komise
v. Rada, který uznává pravomoc Společenství uzavírat mezinárodní dohody
v oblastech, jež se řídí předpisy Společenství.

— Nedávné rozsudky, které stanovily povinnost členských států vyplatit náhradu
škody, která vznikla tím, že státy neprovedly směrnice do vnitrostátního práva,
nebo tak neučinily včas.

— Různé rozsudky vztahující se k sociálnímu zabezpečení a hospodářské soutěži.

— Judikatura týkající se porušování práva EU členskými státy, které má zásadní
dopad na řádné fungování společného trhu.

— Ochrana dat: Rozsudky o „bezpečném přístavu“ ve věci Schrems I (2015) a o štítu
EU-USA na ochranu soukromí ve věci Schrems II (2020), které zneplatnily
rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně týkající se USA s cílem chránit základní
zásady evropského práva a zajistit důsledný soubor požadavků na ochranu údajů.

Jednou z největších zásluh Soudního dvora bylo stanovení zásady, že Smlouvy
nesmějí být vykládány nepružně, ale musí na ně být nahlíženo s ohledem na stupeň
integrace a jimi stanovené cíle. Tato zásada umožnila EU přijmout právní předpisy
v některých oblastech, kde neexistují žádná zvláštní ustanovení Smluv, jako je

[1]Ziller J., La primauté du droit de l’Union européenne (Přednost práva Evropské unie), generální ředitelství Evropského
parlamentu pro vnitřní politiky, tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti, Evropský parlament, květen 2022.
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například boj proti znečištění životního prostředí (v rozsudku ze dne 13. září 2005
(věc C-176/03) Soudní dvůr povolil EU stanovovat normy v oblasti trestního práva,
pokud se jeví jako „nezbytné“ pro dosažení cíle vymezeného v oblasti ochrany životního
prostředí).
V roce 2021 bylo Soudnímu dvoru předloženo 838 věcí, včetně 567 řízení o předběžné
otázce, 29 přímých žalob a 232 kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím
Tribunálu. 772 věcí bylo vyřešeno, včetně 547 řízení o předběžné otázce, 30 přímých
žalob a 183 kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím Tribunálu. Nejvíce
žádostí pocházelo z těchto států: Německo (106), Bulharsko (58), Itálie (46)
a Rumunsko (38). Průměrná délka řízení činila 16,6 měsíce[2]. K 31. prosinci 2021
zůstávalo nerozhodnuto 1 113 případů.

TRIBUNÁL

A. Právní základ
Články 254 až 257 Smlouvy o fungování EU, článek 40 Smlouvy o založení Evropského
společenství pro atomovou energii (Euratom) a hlava IV protokolu č. 3 o statutu
Soudního dvora Evropské unie připojeného ke Smlouvám.
B. Délka funkčního období a statut (článek 254 Smlouvy o fungování EU)
1. Složení
a. Počet (článek 19 Smlouvy o EU a článek 254 Smlouvy o fungování EU)
Článek 254 Smlouvy o fungování EU stanoví, že počet soudců Tribunálu stanoví statut
Soudního dvora Evropské unie. Článek 48 Protokolu (č. 3) o statutu ve znění naposledy
pozměněném nařízením (EU, Euratom) 2016/1192 ze dne 6. července 2016 stanoví, že
Tribunál se bude od 1. září 2016 skládat ze 47 soudců a od 1. září 2019 ze dvou soudců
na každý členský stát. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských
států po konzultaci s výborem, který je odpovědný za vydání stanoviska k vhodnosti
kandidátů na funkce soudce. Jejich funkční období je šestileté a lze ho prodloužit.
Soudci mohou být povoláni, aby plnili úkoly generálního advokáta, neboť Tribunál na
rozdíl od Soudního dvora nemá stálé generální advokáty.
b. Požadavky
Stejné jako u Soudního dvora (článek 19 Smlouvy o EU). Pro jmenování soudcem
Tribunálu musí být kandidát způsobilý k výkonu vysokých soudních funkcí.
c. Postup jmenování
Stejný jako u Soudního dvora.
2. Povaha funkce
Stejná jako u Soudního dvora.

[2]Výroční zpráva Soudního dvora za rok 2021.
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C. Organizace a fungování
Soudci ze svého středu jmenují na dobu tří let svého předsedu a na šestileté funkční
období vedoucího soudní kanceláře, ačkoli Tribunál využívá pro své administrativní
a jazykové požadavky služeb Soudního dvora.
Tribunál přijme po dohodě se Soudním dvorem svůj jednací řád. Tribunál zasedá
v senátech o třech nebo pěti soudcích. Jeho jednací řád stanoví, ve kterých věcech
a za jakých podmínek Tribunál zasedá v plénu, ve velkém senátu nebo v podobě
samosoudce. Více než 80 % věcí předložených Tribunálu je projednáváno senátem
o třech soudcích. Parlament a Rada mohou zřídit specializované soudy připojené
k Tribunálu, příslušné rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích žalob
ve zvláštních oblastech, např. nový specializovaný soud pro ochranné známky
a (průmyslové) vzory, o němž se v současnosti diskutuje. Parlament a Rada v tomto
případě rozhodují řádným legislativním postupem, a to formou nařízení buď na návrh
Komise a po konzultaci se Soudním dvorem, nebo na žádost Soudního dvora a po
konzultaci s Komisí.
V roce 2021 bylo Tribunálu předloženo 882 věcí a o 951 věcech bylo rozhodnuto,
z nichž 836 tvořily přímé žaloby (81 ve věci státní podpory a hospodářské soutěže,
307 ve věci duševního a průmyslového vlastnictví, 128 ve věci veřejné služby EU
a 320 v jiných věcech). Strana, která není schopna nést náklady řízení, může požádat
o bezplatnou právní pomoc (70 případů v roce 2021). Průměrná délka řízení činila
17,3 měsíce. Proti 29 % rozhodnutí Tribunálu byl podán kasační opravný prostředek
Soudnímu dvoru. K 31. prosinci 2021 zůstávalo nerozhodnuto 1 428 případů[3].

BÝVALÝ SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

Soud pro veřejnou službu Evropské unie byl zřízen v roce 2004 a jeho úkolem bylo
rozhodovat o sporech mezi orgány EU a jejich pracovníky, pokud k tomu nebyl příslušný
žádný vnitrostátní soud. V rámci obecného zvýšení celkového počtu soudců Soudního
dvora byl Soud pro veřejnou službu dne 1. září 2016 zrušen a začleněn do Tribunálu,
a to prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/1192
ze dne 6. července 2016 o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory
mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál. Věci, které nebyly Soudem
pro veřejnou službu rozhodnuty k 31. srpnu 2016, byly předány Tribunálu s účinností
od 1. září 2016. Tribunál pokračuje v projednávání těchto věcí v podobě, v jaké se
nacházely k tomuto datu, přičemž procesní úkony přijaté bývalým Soudem pro veřejnou
službu zůstávají v platnosti.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Již rozsudkem z roku 1990 ohledně věci předložené Parlamentem v rámci legislativního
postupu pro přijetí opatření na ochranu lidského zdraví po nehodě v jaderné elektrárně
v Černobylu udělil Soudní dvůr Evropskému parlamentu právo podávat k Soudnímu
dvoru žaloby na neplatnost s cílem ochránit své výsady v rámci legislativního postupu.

[3]Výroční zpráva Soudního dvora za rok 2021.
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Podle článku 257 Smlouvy o fungování EU mohou Evropský parlament a Rada řádným
legislativním postupem zřídit specializované soudy připojené k Tribunálu, příslušné
rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích žalob ve zvláštních oblastech.
Parlament a Rada jsou povinny rozhodovat formou nařízení buď na návrh Komise
a po konzultaci se Soudním dvorem, nebo na žádost Soudního dvora a po konzultaci
s Komisí.
Podle článku 281 Smlouvy o fungování EU pozměňují Parlament a Rada řádným
legislativním postupem statut Soudního dvora Evropské unie (formou nařízení
Evropského parlamentu a Rady). Příkladem tohoto zapojení ze strany Parlamentu je
nedávný vlastní návrh Soudního dvora na změnu jeho statutu ze dne 26. března 2018,
který se týká možnosti provedení určitých změn v rozdělení pravomocí mezi Soudní
dvůr a Tribunál, pokud jde o rozhodování o předběžných otázkách.
Evropský parlament je jedním z orgánů uvedených v článku 263 Smlouvy o fungování
EU, které mohou (jako strana) podávat k Soudnímu dvoru žaloby.
Parlament si rovněž může vyžádat posudek Soudního dvora ohledně slučitelnosti
zamýšlené mezinárodní dohody se Smlouvami (čl. 218 odst. 11 SFEU). Je-li posudek
Soudního dvora odmítavý, nemůže zamýšlená dohoda vstoupit v platnost, pokud
nedojde ke změně dohody nebo ke změně Smluv. Např. v červenci 2019 si tak
Parlament vyžádal posudek k otázce, zda je návrh na přistoupení EU k Úmluvě Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva)
v souladu se Smlouvami (posudek 1/19).
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nyní vhodnost kandidátů na funkce soudce
nebo generálního advokáta nejprve hodnotí výbor složený ze sedmi osob, z nichž
jednu navrhuje Evropský parlament (čl. 255 odst. 2 Smlouvy o fungování EU
a článek 128 jednacího řádu Parlamentu) prostřednictvím usnesení přijatého na
plenárním zasedání.
V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení 2015/2422 předložil Soudní dvůr dne
21. prosince 2020 zprávu o fungování Tribunálu, kterou vypracoval externí poradce.
Čl. 3 odst. 1 nařízení 2015/2422 mj. požaduje, aby se tato zpráva zaměřovala
zejména na efektivnost Tribunálu, nezbytnost a účinnost navýšení počtu soudců na
56, využití a účinnost zdrojů a zřizování dalších specializovaných senátů nebo další
strukturální změny. Ve vhodných případech předkládá Soudní dvůr legislativní žádost
na odpovídající změnu svého statutu.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
06/2022
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