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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu integračního 
procesu evropských zemí po druhé světové válce.



Instituce EU – Soudní dvůr 

Evropské unie
• je nejvyšším soudem EU

• dříve Evropský soudní dvůr

• zřízen v roce 1952 Pařížskou smlouvou (ESUO) 

a sídlí v Lucemburku

• v čele je předseda

• za každý stát EU 1 soudce

• od 1952 – 7 soudců (rozhodovali prostou 

většinou)

• od 1958 – na základě Římských smluv se stal 

společnou soudní institucí ESUO, Euratomu 

a EHS
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Evropské unie
Budova Soudního dvora EU v Lucemburku 

Cedric Puisney; http://www.praguepost.com/pictures/1-20110309-7806-5059-pic.jpg; http://speakonline.cz/gender-

ruling-affects-pensions/
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Evropské unie
• po Maastrichtské smlouvě kompetence SDEU 

spadají pod první pilíř EU

• současnosti je složen ze 28 soudců volených na 

dobu 6 let

• každý členský stát navrhuje svého soudce

• soudce musí být z řad osob, které ve svém státě 

mohou zastávat nejvyšší soudní funkce

• ze svého středu soudci volí předsedu na dobu 

tří let

• obvykle zasedá jako „velký senát“ ze 13 soudců 

nebo v senátech po pěti nebo třech soudcích
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Evropské unie
Předseda SDEU – Vassilios 

Skouris z Řecka
autor neznámý; 

http://www.daad.

de/alumni/pics/vi

p/skouris.jpg; 

https://www.daad.

de/alumni/netzwe

rke/vip-

galerie/westeurop

a/12801.en.html

Znak SDEU

autor neznámý; 

http://europa.eu/rapid/exploit/2013/07/CJE/CS/j13_92.csi/

Pictures/100000000000018500000211ABE42000.png; 

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-92_cs.htm
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Evropské unie

• u SDEU působí 8 generálních advokátů

• mohou se dotazovat účastníků soudního řízení 

a podávat vlastní "názory" na řešení konkrétní 

věci ještě před tím, než soudci rozhodnou

• soudci nejsou povinni se těmito názory řídit

• důvod: dvojí právní posouzení dané věci, 

a kompenzace jednoinstančnosti SDEU
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Evropské unie
• druhy soudního řízení SDEU:

• žaloba na porušení povinnosti

(proti členskému státu, který nesplnil některou 

svou povinnost)

• žaloba na neplatnost aktu Společenství

(lze napadnout legalitu aktů Společenství)

• žaloba na nečinnost 

(lze napadnout nepřijetí rozhodnutí orgánů EU)

• žaloba na náhradu škody 

(požadovat náhradu škody, která byla způsobena 

orgány Společenství)
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Evropské unie

• Soud prvního stupně

• rozhoduje některé spory 

v první instanci

• Soud pro veřejnou službu

• rozhoduje pracovní spory 

mezi Společenstvím a jeho 

zaměstnanci

• Tribunál

• rozhoduje o žalobách 

podaných jednotlivci
Mylius; Frankfurt Am Main-Gerechtigkeitsbrunnen-

Detail-Justitia von Westen-20110408.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frankfurt_Am_Main

-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia_von_Westen-

20110408.jpg; CC BY-NC-ND 3.0
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Evropské unie

Úkoly:

1. Kdy vzniknul SDEU a kde sídlí?

2. Kolik má SDEU soudců a kdo je vybírá?

3. Co musí splňovat kandidát na evropského soudce?

4. Jak rozhoduje SDEU?

5. Kdo jsou to generální advokáti?

6. Popiš jednotlivé druhy soudního řízení SDEU.

7. Jaké další soudní instance řeší spory v oblasti 

evropského práva?
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání 

na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití 

podléhá autorskému zákonu.


