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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU: 
 
 
Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 26. 9. 2017, s termínem dodání stanovisek do 18. 10. 2017. 
Vyhodnocení tohoto připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové 
místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Obecné připomínky: 
1. Doporučujeme předkladateli zvážit, zda by nebylo vhodné u směrnic 
a nařízení vždy uvést jejich plný název. 
 
2. Doporučujeme předkladateli zvážit, zda by nebylo vhodné před 
prvním použitím zkratek jako například „o.s.ř.“ či „o. z.“ citovat 
nejprve příslušný zákon a za citací zavést zkratku, která bude dále v 
textu užívána. 
 
3. Z důvodu přehlednosti doporučujeme vytvořit obsah věcného 
záměru zákona. 
 

Akceptováno. 

1. Připomínka ke straně č. 8: 
Na straně 8 doporučujeme upravit obsah věty nad tabulkou začínající 
slovy „Jsou-li náklady na jedno řízení“ a to tak, že za slova „před 
krajským soudem“ bude doplněna i příslušná finanční částka (případně 
doporučujeme předmětnou větu přeformulovat z důvodu její 
srozumitelnosti). Dále doporučujeme v tabulce tamtéž doplnit za 
textem „893.475.000“ text „,-Kč“. 

 

Akceptováno. 

3. připomínka ke straně č. 16: 
Na straně 16 doporučujeme upravit citaci zákona č. 207/2000 Sb. a to 
tak, že na konci citace budou doplněna slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“ a dále citaci zákona č. 452/2001 Sb. a to tak, že slova „ve 

Akceptováno. 
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znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb.“ budou 
nahrazena slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
 
4. připomínka ke straně č. 28: 
Na straně 28 v bodě 4.1 ve třetím odstavci doporučujeme předkladateli 
nahradit slova „do obecného civilního kodexu“ kupříkladu slovy „do 
obecného předpisu civilního procesu“. 
 

Akceptováno. 

5. připomínka ke straně č. 41: 
Na straně 41 doporučujeme vyznačit tučně i slova „o odměnách 
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 
(advokátní tarif)“. Doporučujeme rovněž zvážit, zda by text následující 
za citací vyhlášky neměl začínat velkým písmenem a neměl být uveden 
kurzívou (jak je tomu u ostatních tam uváděných právních předpisů) a 
zda první a druhá věta tohoto textu nejsou svým obsahem duplicitní. 
 

Akceptováno. 

6. připomínka ke straně č. 45: 
Na straně 45 ve třetím odstavci doporučujeme slovo „právem“ nahradit 
slovem „právech“. 
 

Akceptováno. 

7. připomínka ke straně č. 55: 
Na straně 55 doporučujeme v tabulce za textem „1.624.500.000“ 
doplnit text „,-Kč“. 
 

Akceptováno. 

9. připomínka ke straně č. 58: 
Na straně 58 doporučujeme ve druhém odstavci za slovy „stran 
zpracování osobních“ nahradit slovo „zákonů“ slovem „údajů“. 
 
Veškeré připomínky jsou doporučující. 

Akceptováno. 

ÚVČR – RRV 
 
Mgr. Jakub 
Joklík 
 
joklik.jakub@vla

1. Připomínka: 
Požadujeme materiál předložit vládě ve variantách opt-in a opt-out. 
 
Odůvodnění: 
Volbu mezi variantou opt-in a opt-out (či jejich kombinacemi) 
považujeme (přes relevantní argumenty předložené předkladatelem pro 

Vysvětleno. 
  
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)

mailto:joklik.jakub@vlada.cz


 

3 

da.cz 
 
tel.: 224 002 273 
 

opt-out variantu) za otázku ani ne tak právní, jako spíše ideovou, 
potažmo politickou. Nadto věcný záměr bude (pokud vůbec) sloužit 
jako podklad pro vládu vzešlou z parlamentních voleb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností aplikace principu 
opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out nebude tím 
nejvhodnějším řešením. 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Vzhledem k tomu, že tato varianta se zvolila jako metoda, 
která umožňuje dosáhnout vytyčených cílů nejlépe, není důvodné 
předkládat vládě materiál v dalších variantách, a to opt-out a opt-in. 
 
Pokud bude mít vláda pocit, že námi preferovaná varianta není 
variantou ideální, může se na základě alternativ vytyčených 
v závěrečné zprávě RIA přiklonit k variantě jiné. 

2. Připomínka: 
Požadujeme jednoznačné vymezení okruhu žalovatelných subjektů 
(právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelé, nepodnikatelé, stát atd.). 
 
Odůvodnění: 
Institut hromadných žalob výrazně zasahuje do postavení žalovaného. 
Předkladatel se okruhu žalovatelných subjektů v návrhu věcného 
záměru zákona jakož i v závěrečné zprávě RIA věnuje pouze nepřímo. 
Pokládáme za nutné zpřesnit rozsah žalovatelných subjektů a rovněž 
uvést, zda a v jakém rozsahu může být žalovatelným subjektem přímo 
stát (např. v případě civilního majetkového nároku). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Do věcného záměru bylo do kapitoly 4.2.1 v obecné rovině doplněno, 
kdo může být žalovatelným subjektem, zejména byla vyřešena otázka 
žalovatelnosti státu. 
 
 
Nad rámec toho nicméně uvádíme, že institut hromadných žalob je 
procesním nástrojem, který umožňuje v oblasti věcné působnosti 
zákona uplatňování práv u soudu, a to nikoliv jednotlivě cestou 
individuální žaloby, nýbrž hromadně cestou tzv. hromadné žaloby. 
Cílem je úspora na straně žalobce, na straně státu, ale i na straně 
žalovaného. 
 
V tomto ohledu je vymezení žalovatelných subjektů v budoucím 
zákoně nepřípadné. Stejně jako občanský soudní řád nevymezuje, 
koho lze žalovat, nedává jakýkoliv smysl toto vymezení v rámci 
zákona o hromadných žalobách, který je jen odchylkou od běžného 
řízení.  
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3. Připomínka: 
Požadujeme problematiku hromadných žalob řešit v rámci nového 
občanského soudního řádu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
 
V prvé řadě je třeba odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 
řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň lze očekávat, že práce 
na obecném civilním kodexu potrvají s ohledem na jeho zásadní 
důležitost a nutnost široké veřejné debaty déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
civilního řádu soudního čekat. 
 
V kapitole 3.2.1 ZZ RIA a dále v kapitole 4.1 věcného záměru bylo 
nicméně doplněno důkladnější pojednání o volbě legislativního 
řešení, zejména se nově upozorňuje na případné výhody a nevýhody 
té které alternativy. 
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4. Obecná připomínka: 
 
Přes nesporné klady zavedení institutu hromadných žalob 
upozorňujeme na očekávatelný výrazný tlak na soudce v souvislosti s 
případy, v rámci kterých budou svým rozhodnutím moci zásadně 
ovlivnit určitá celospolečenská či sociální témata, např. domnělou 
diskriminaci, zformulování nových práv (domácí porody) apod. V 
daný okamžiku se soudci může jevit souhrn individuálních nároků 
spíše jako sociální problém s nutností „potrestání společenských 
nepravostí“. Domníváme se, že v rámci věcného záměru zákona by 
mělo být jasně deklarováno, že institut hromadných žalob nesmí 
narušovat rovnováhu moci soudní a zákonodárné. 

Vysvětleno. 
 
Na tomto místě lze odkázat na pasáž věnující se vymezení problému, 
která zmiňuje, jak státní dohled nad činností ve vybraných sektorech 
pokulhává (viz kapitolu 1.2.5 ZZRIA). Tato se dotýká vztahu 
exekutivy a soudnictví a domníváme se, že jej vymezuje dostatečně. 
 
Je nepochybné, že moc soudní je od moci zákonodárné i výkonné 
oddělena. To plyne už z ústavního pořádku České republiky. To, že 
ve vybraných případech soudy řeší „ožahavé“ či „politické otázky“, 
je pravdou, ale platí to pro soudnictví obecně. Např. rozhodnutí 
vrcholných soudů působí kvaziprecedenčně, a proto i pouhé vyřešení 
jednoho individuálního případu může mít zásadní „celospolečenský“ 
dopad. Z tohoto úhlu pohledu se tak riziko, které je v připomínce 
zmiňováno, vztahuje na řízení jako takové.  
 
Ministerstvo spoléhá na schopnosti i sebeomezení soudců, kteří 
budou k vyřizování hromadných žalob přistupovat svědomitě a 
v souladu se zákony, budou se přitom pohybovat v rámci zákonných 
mantinelů, které jim v těch kterých oblastech vymezil zákonodárce, a 
nebudou tak překračovat svoji úlohu, kterou v českém právním řádu 
plní. 
 
Dovolujeme si zde dále odkázat na vypořádání připomínky č. 2, která 
na uvedenou problematiku reaguje. Koncepční otázky, které by jinak 
bylo možné řešit žalobami proti státu, neboť zde stát v roli suveréna 
údajně neplní své povinnosti, budou z návrhu vyloučeny. 

 

5. Obecná připomínka: 
Upozorňujeme na problematiku určitého „převolování“ či změny 
právního zástupce, kdy mezi advokáty panují značné rozdíly v 
poskytování právních služeb (určitou paralelou jsou insolvenční 
správci). Navrhované řešení, že advokát podléhá dozoru soudu, může 
do jisté míry narážet na právo žalovaného na spravedlivý proces, 
protože soud má být v dané věci mimo jiné zcela nestranný. 

Akceptováno jinak. 
Na základě nově navrhovaného mechanismu nebude roli investora 
hrát advokát, nicméně tzv. správce skupinových nároků (k jeho úloze 
srov. kapitolu 4.2.6 věcného záměru, resp. kapitoly 3.2.5 a 3.2.18 ZZ 
RIA). 
 
Dohled soudu, který se blíže promítá do jednotlivých institutů 
(schvalování smíru, dohled nad činností správce při uveřejňování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

6 

apod.), je nezbytnou podmínkou zajištění rovnosti zbraní, neboť 
většina členů skupiny alespoň v režimu opt-out se nebude nijak na 
vedení řízení podílet. 
 
Otázka volby správce skupiny je nyní zjednodušena, neboť se obecně 
má za to, že každý, kdo získal akreditaci od ministerstva a tato mu 
nebyla odebrána, splňuje podmínky pro řádné vystupování ve sporu.  
 
Výměna správce je řešením ultima ratio, které nastupuje až 
v nejzazší chvíli, kdy již není možné zájmy skupiny zajistit jinak.  
 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 
 
JUDr. Jana 
Kropáčová 
jana_kropacova
@mzv.cz 
 
opl@mzv.cz 
 

1. Připomínka: 
MZV považuje institut hromadných žalob za účinný nástroj kolektivní 
právní ochrany a za racionálnější řešení, oproti současnému stavu, i již 
existujících individuálních materiálních nároků. Proto MZV dává ke 
zvážení upravit účinnost zamýšleného nového zákona tak, aby se 
použil též na nároky vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Tato 
připomínka konkrétně reaguje na konstatování, že „Zákonodárci nadto 
nic nebrání v tom, aby stanovil, že zákon se použije na nároky vzniklé 
po nabytí účinnosti“, a to na str. 14 v části týkající se „zásahu do 
legitimního očekávání, do práv žalovaného“. Na jiném místě materiál 
otázku účinnosti nového zákona, jehož věcný záměr se předkládá, 
neřeší. MZV tak zároveň doporučuje věnovat této problematice v 
předloženém materiálu více pozornosti, tzn. nastínit její možnou 
úpravu, včetně vztahu nového zákona k již probíhajícím/zahájeným 
individuálním řízením (v případě, že by nový zákon byl použitelný na 
nároky vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Do předkládaného materiálu bylo do kapitoly 4.2.13 Přechodná 
ustanovení doplněno, že zákon bude umožňovat uplatňování nároků, 
které vznikly před nabytím jeho účinnosti. 
 
Vztah k již zahájeným individuálním řízením je obsahem téže 
kapitoly. 
 
 

Ministerstvo 
financí 
 
JUDr. Stanislava 

1. Připomínka vztahující se k terminologii: 
Materiál je přetížen používáním cizích výrazu v právnické češtině 
neznámých, např. „opt-out“, „opt-in“, nebo používaných v jiném 
významu. Žádáme v souladu s Legislativními pravidly vlády, aby v 

Akceptováno. 
 
Je pravdou, že v předkládaném materiálu jsou užívány cizí výrazy, 
nicméně pro odbornou veřejnost se jedná o běžné, známé a užívané 
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Vosková 
Stanislava.Vosko
va@mfcr.cz 
VO 2901 
 

textu zákona byly použity běžné české právnické výrazy, tj. aby byly 
nalezeny české ekvivalenty. Nic nebrání tomu, aby byly případně 
pojmy i nově vytvořeny a v budoucím zákoně definovány a zavedeny 
do právního řádu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

pojmy.  
 
Pro účely textu zákona budou však užívány české (právnické) výrazy, 
a to kupř. „vystoupení“ pro označení opt-out či „připojení se k řízení“ 
pro vyjádření možnosti opt-in. To bude do materiálu doplněno. 
 

2. Připomínka k rozpočtům: 
Návrh předpokládá, že zavedení procesního institutu hromadné žaloby 
nevyvolá zvýšené náklady na státní rozpočet. Pokud by jeho zavedení 
mělo za následek zvýšení požadavků na výdaje státního rozpočtu, a to i 
jednorázově, je tyto nutno hradit ze stávajících prostředků rozpočtové 
kapitoly Ministerstva spravedlnosti na příslušné roky, totéž platí i pro 
počty zaměstnanců a limity na platy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno. 
 
Jde-li o otázku dopadů navrhované úpravy na státní rozpočet, na 
základě připomínek byla doplněna a rozšířena kapitola 6.1.1 „Dopady 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ věcného záměru, na 
kterou si dovolujeme zdvořile odkázat. 
 

3. Připomínka k soudním poplatkům: 
Požadujeme, aby vzhledem k tomu, že připravovaný zákon bude 
modifikovat stávající systém soudních poplatků upravený zákonem o 
soudních poplatcích, byla jeho příprava konzultována s Ministerstvem 
financí jako ústředním státním orgánem pro daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění tak, aby se k němu mohlo vyjádřit ještě před 
vnějším připomínkovým řízením. Při přípravě této novely zákona o 
soudních poplatcích bude mimo jiné nutné vyjasnit, zda kombinace 
poplatku za certifikační řízení a za vlastní řízení má tvořit jeden 
poplatek nebo dva poplatky. Jako vhodnější se jeví upravit spíše dva 
různé soudní poplatky, neboť to lépe odpovídá koncepci ostatních 
soudních poplatků. 
V této souvislosti pak bude třeba i zvážit výši soudních poplatků, které 
by měl nést advokát žalobců tak, aby nevznikaly situace, kdy se 
advokátům nevyplatí vstupovat do sporu, ač by i s ohledem na 
společenskou závažnost problematiky bylo žádoucí spor vést. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Jak je patrno z předloženého věcného záměru, konkrétně v kapitole 
4.2.10, je zamýšlena koncepce dvou soudních poplatků, a to jednak 
za certifikační řízení a jednak za řízení kolektivní, jež bude 
následovat po vydání kladného certifikačního rozhodnutí.  
 
Soudní poplatek za certifikační řízení se navrhuje stanovit pevnou 
částkou tak, aby plnil základní funkce soudního poplatku jako 
takového – neodrazoval od uplatňování skutečných nároků, ale 
současně neumožnil zneužívání v podobě podávání nesmyslných 
žalob a následného zahlcení soudů.  
 
Naopak soudní poplatek, jenž by soud vyměřil prostřednictvím 
procentuální sazby až po vydání kladného certifikačního řízení, bude 
odrážet již „individuální“ podobu a potřebu pro kolektivní spor – 
soud tak vezme v potaz výši nároků, počet členů skupiny apod. 
Počítáno je se stanovením limitu, jež by tento soudní poplatek neměl 
přesáhnout. 
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Do návrhu bylo doplněno, že jde o dva odlišné soudní poplatky, 
nikoliv o dvě části jednoho. 
 
Ministerstvo pochopitelně počítá s budoucí konzultací v této oblasti. 
 

4. Připomínka k systematickému zařazení zákona: 
Máme za to, že je třeba ještě znovu zvážit systematické zařazení 
materie hromadných žalob v rámci systému českého práva. Materiál 
konstatuje, že české procesní právo je dekodifikované, protože existuje 
několik civilních procesních předpisů. Úprava civilní procesně právní 
materie a její systematické zařazení v rámci českého právního řádu, 
nemá-li být zcela svévolnou, musí vycházet z nějakého objektivního 
kritéria, které odůvodňuje tu či onu právní úpravu a její systematické 
zařazení. V případě institutu hromadné žaloby se jedná o řízení 
nalézací sporné, které jako takové upravuje občanský soudní řád. 
Zvláštní úprava sporného nalézacího řízení, byť v podobě specifického 
procesního institutu hromadné žaloby, by vedla k roztříštěnosti právní 
úpravy sporných řízení v nalézacím řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je třeba odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 
řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň lze očekávat, že práce 
na obecném civilním kodexu potrvají s ohledem na jeho zásadní 
důležitost a nutnost široké veřejné debaty déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
civilního řádu soudního čekat. 
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Ve světle výše uvedeného byly taktéž předkládané dokumenty 
doplněny o řádné zdůvodnění vybraného řešení, které jsou obsaženy 
jednak v kapitole 3.2.1 ZZ RIA a taktéž v kapitole 4.1 věcného 
záměru. 
 
MF s vypořádáním vyslovilo částečný souhlas, ve zbytku změnilo 
připomínku na doporučující: 
 
MF se i nadále domnívá, že další dekodifikace   civilního procesního 
práva v případě specifického procesního institutu hromadné žaloby, 
povede k roztříštěnosti právní úpravy sporných řízení v nalézacím 
řízení. Je navíc otázkou, zda vytvoření speciálního zákona nebude 
svádět ke kazuičnosti právní úpravy (a tím i její menší flexibility ve 
vztahu k neustále se vyvíjejícím společenských vztahům). 
Požadujeme doplnit do materiálu tezi umožňující, aby v případě, kdy 
by se v rámci souběžně probíhajících pracech na novém  OSŘ 
dospělo k závěru, že v případě OSŘ a zákona o hromadných žalobách 
půjde o značný překryv úpravy,  bylo možné přistoupit k zařazení 
úpravy hromadných žalob do nového OSŘ.  Za tohoto předpokladu 
měníme naši připomínku ve zbytku na doporučující. 
 
 

5. Připomínka ke zvážení volby systémů opt-out a opt-in: 
Ministerstvo financí konstatuje, že s předloženým věcným záměrem 
jako takovým souhlasí, přičemž za stěžejní považuje podrobnější 
zakotvení (zhodnocení) řešení variant „opt-out“ a „opt-in“.  
Zhodnocení výhod a nevýhod varianty opt-out a varianty opt-in působí 
nevyváženě. Navrhujeme opětovně zvážit, zda není výhodnější systém 
opt-in (případně ve variantě 3), který se více blíží kontinentální typu 
právní kultury, což odpovídá i Doporučení Komise (2013/396/EU), na 
které matriál odkazuje. Mimo to také řeší některé problémy opt-out 
režimu –vymezení rozsahu skupiny, složité přerozdělování 
vysouzených finančních prostředků osobám, které o soudním sporu ani 
nemusí vědět, doručování všem poškozeným a především pak pobízení 
k soudním sporům. V neposlední řadě režim opt-in dostatečně řeší 

Částečně akceptováno. Přetrvává rozpor. 

Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jež by zákon o hromadných žalobách měl 
dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny jednotlivé 
varianty možného řešení týkající se otázky, jakým principem bude 
celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po pečlivém uvážení 
založeném na rozboru právní komparace, zvážení všech dopadů a 
zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena varianta 
ovládaná principem opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností 
aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-
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problém racionální apatie, a přitom nesnímá z poškozených 
odpovědnost za vlastní zájmy. Jak můžeme vidět na příkladu z USA, 
tzv. class action vedou k negativním jevům, jakou je až „výroba“ 
zbytečných sporů, na nichž profitují převážně na tuto oblast 
specializované advokátní firmy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

out nebude tím nejvhodnějším řešením.  

Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Samotný režim opt-in však neřeší věcným záměrem 
identifikovaný problém tzv. racionální apatie, neboť v případě 
nutnosti přihlášení se do řízení ze strany osob, jež mají uplatnitelný 
nárok – povětšinou dosahující malé výše, ztrácí tito potenciální 
žalobci zájem. Byť je tento režim ze strany EU doporučovaný, 
jednalo by se pouze o ryze formální změnu mechanismu, který sám o 
sobě funguje jen stěží a neposkytuje dostatečné řešení na poli 
kolektivní ochrany práv do té míry, do jaké to nabízí režim opt-out.  
 
Podrobnému vypořádání se s Doporučením Komise se nově věnuje 
kapitola 5.3.3 věcného záměru. 
 
Nejen z tohoto důvodu je zřejmé, že hlavním principem nemůže být 
režim opt-in, jenž důsledně nesleduje cíle na novou právní úpravu 
kladené. Přesto v rámci vznesených připomínek byly oba přístupy – 
jak opt-out, tak opt-in, více rozpracovány a doplněny do 
předkládaných dokumentů. Nadto došlo k několika koncepčním 
změnám. Jednak jde o roli advokáta, která je nově přenesena na 
osobu tzv. správce skupiny (v případě opt-out režimu), systém 
financování sporu, zvolení místa pro výplatu přisouzeného plnění 
apod. Všechny tyto změny se snaží cílit na uzpůsobení mechanismu 
opt-out pro naše právní prostředí a kulturu. Současně došlo i 
k rozpracování úpravy, půjde-li před soudem o režim opt-in. 
 
Blíže odkazujeme na kapitoly 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 a 4.2.10 věcného 
záměru. 
 
MF s vypořádáním vyslovilo nesouhlas: 
 
Volba koncepce opt-in/opt-out je zásadní pro tento legislativní záměr. 
Vzhledem k tomu, že existují pádné důvody pro jednu i pro druhou 
koncepci požadujeme, aby byl návrh  v tomto směru předložen vládě 
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jako alternativní a konečné řešení tedy ponecháno na jejím 
rozhodnutí,  případně aby i v dalším legislativním procesu bylo 
pracováno s oběma variantami (tedy jak s režímem opt-out, tak 
režimem opt-in), a to i s ohledem na případnou úpravu kolektivní 
právní ochrany individuálních práv v rámci EU (a k tomu, že 
doporučení EU v tomto směru preferují zatím variantu opt-in). 
 
 

6. Připomínka k výběru režimu opt-out nebo opt-in: 
Z návrhu není podle našeho nározu dostatečně jasné, jak bude určena 
hranice mezi použitím principu opt-out a opt-in, ani to, zda výběr 
varianty bude zcela v dispozici zástupce skupiny či zda bude možné, 
aby soud v rámci certifikačního řízení změnil navrhovaný typ řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ohledně výběru režimu, kterým bude řízení ovládáno, je zvolena ta 
varianta, jež předpokládá jako vůdčí princip režim opt-out (zásada). 
Avšak pokud by pro řízení režim opt-out nebyl nejvhodnějším 
způsobem pro vedení sporu, je možné aplikovat režim opt-in jako 
výjimku (kapitola 3.2.2 ZZ RIA). 
 
O tom, který z režimů je aplikován na dané řízení, rozhodne a určí 
soud ve svém certifikačním rozhodnutí, přičemž největší ohled bude 
brán na přání žalobce. Za tímto účelem bude soud posuzovat zejména 
hledisko výše uplatňovaných nároků, početnost skupiny apod.  
 
V zákoně se přitom počítá s tím, že kritéria, která budou zohledněna 
při volbě režimu, se demonstrativně vymezí. 
 
Do materiálů byly na dále na základě připomínek uvedeny příklady, 
kdy se zpravidla  uplatní režim opt-out a kdy se naopak použije režim 
opt-in. Touto otázkou se zabývá kapitola 4.2.3 věcného záměru. 
Současně byl doplněn detailní postup certifikačního řízení, který se 
s připomínkou též vypořádá. 
 
MF s vypořádáním vyslovilo souhlas. 
 
 

7. Připomínka k posuzování svévolného nebo zjevně bezúspěšného 
návrhu: 

Částečně akceptováno. 
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Žádáme vyjasnit, na základě čeho bude soud posuzovat, zda nejde o 
svévolný nebo zřejmě bezúspěšný návrh. Máme za to, že bez 
provedení dokazování soud nemůže určit, že žaloba bude věcně 
bezúspěšná. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Uvedená terminologie byla na základě připomínek opuštěna a 
nahrazena pojmem „zneužití práva na podání hromadné žaloby“, aby 
nedocházelo k matení pojmů. 
 
Jde však spíše o obecnou otázku, která by měla být řešena v rámci 
rekodifikace civilního řízení soudního. Pokud proto v této oblasti 
dojde ke změně, bude na ni pochopitelně předkládaný návrh 
reagovat. 
 
 

8. Připomínka k náhradě nákladů řízení: 
Podle našeho názoru nemá opodstatnění to, aby žalovaný při prohře 
nehradil náhradu nákladů řízení, když systém „kdo prohrál, platí“ je 
standardní a logický důsledek porušení právní povinnosti škůdce. I tato 
navrhovaná úprava by mohla snižovat ochotu do tohoto typu sporů 
vstupovat právě kvůli tomu, že žalobce ponese náklady řízení (včetně 
uvažovaného vysokého soudního poplatku). Navíc se v tomto případě 
jedná o značný průlom do stávající úpravy, který podle našeho názoru 
není dostatečně odůvodněn. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Vzhledem k faktu, že byla otázka financování, potažmo hrazení 
nákladů přepracována, dovolujeme si v této souvislosti zdvořile 
odkázat na kapitolu  4.2.10 věcného záměru a kapitolu 3.2.18 ZZ 
RIA. Z této části kapitoly vyplývá, že se zákonodárce nebude 
odchylovat od zavedeného modelu  tzv. loser pays principle. Bude 
tak platit, že žalobce je zásadně povinen k  tomu, aby byl zprvu 
zaplacen soudní poplatek a v případě neúspěchu ve věci i náhrada 
nákladů protistraně. Naopak bude-li mít žalobce ve věci úspěch, 
vznikne mu nárok na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému. 
 
MF souhlasí s vypořádáním, považuje nicméně navrženou formu 
hrazení nákladů řízení (všichni členové skupiny společně a 
nerozdílně) za nepraktickou. 
 

9. Připomínka vztahující se k fin. prostředkům advokáta: 
Žádáme úpravu mechanismu, který by zajistil, že finanční prostředky 
advokáta jsou dostatečné na to, aby mohl spor ukončit a i v případě 
prohry uhradit veškeré závazky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vysvětleno. 
 
 
Jak bylo řečeno již v předchozích vypořádáních – návrh věcného 
záměru i ZZ RIA doznala jistých koncepčních změn. Zejména se 
jedná o změny v úpravě financování řízení a nahrazení role advokáta 
jakožto investora jinými osobami. 
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Vzhledem k tomu, že je pro kolektivní řízení na principu opt-out 
nemyslitelná varianta, kdy by náklady hradili všichni členové 
poměrně; to by naráželo na právo na spravedlivý proces a zároveň 
neúměrně zatěžovalo osoby na řízení „nezúčastněné“, byla pro tyto 
účely vytvořena osoba správce skupiny. 
 
Z důvodu životnosti a zároveň i z důvodu ochrany žalovaného je 
proto volena varianta, kdy náklady řízení protistraně hradí právě 
správce skupiny. Je totiž bezpochyby více pravděpodobné, že to bude 
právě on,  kdo bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, 
s nimiž bude moci případnou ztrátu uhradit, nežli např. samotní 
členové skupiny - typicky spotřebitelé. 
 
Aby bylo zajištěno, že správce bude disponovat dostatečnými 
finančními prostředky, obsahuje návrh několik „pojistek“ – blíže 
k tomu viz kapitolu 4.2.6 a 4.2.13 věcného záměru a dále kapitolu 1.6 
ZZ RIA. Další z pojistek je povinnost správce skupiny složit 
nepoměrně nízký soudní poplatek - i zde se projeví, zda má 
dostatečné finanční prostředky, aby mohl spor financovat. 
 
MF s vypořádáním souhlasí. 

10. Připomínka k certifikačnímu řízení a jeho podmínkám: 
Žádáme v zamýšlené úpravě podrobně specifikovat způsob zjišťování 
okruhu (počtu) případných žalobců a též alespoň přibližné určení výše 
v úvahu připadající žalované částky. Požadujeme v této souvislosti 
vyjasnit, zda soud bude vázán částkou uvedenou v certifikačním 
usnesení. Rovněž považujeme za nutné vyjasnit postup v případech, 
kdy se počet členů skupiny výrazně sníží v důsledku uplatnění režimu 
opt-out. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Obecně lze říci, že vymezení okruhu subjektů a jejich nároků bude 
otázkou certifikace. V této fázi se zejména počítá se součinností 
žalovaného, neboť bez této součinnosti bude možné skupinu a její 
nároky určit jen výjimečně. V tomto ohledu bude do návrhu blíže 
zapracována tzv. vysvětlovací povinnost - tj. pokud jde o důkazy, 
které nemá žalobce k dispozici a nemůže je při objektivním 
posouzení situace získat, vzniká žalovanému tzv. vysvětlovací 
povinnost, na jejímž základě má druhé straně a soudu sdělit všechny 
potřebné údaje. Vysvětlovací povinnost byla již dovozena českými 
soudy - např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 
12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2014, 
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sp. zn. 22 Cdo 2851/2013 či nález ÚS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. 
ÚS 987/07. 
 

Pokud se zároveň osvědčí nově zavedený institut tzv. řízení o 
zpřístupnění důkazního prostředku v zákoně o náhradě škody v 
oblasti hospodářské soutěže (obdoba discovery či diclosure), není 
důvod nezvážit i jeho rozšíření do zákona o hromadných žalobách. 

Nově se detailnímu průběhu certifikace věnuje kapitola věcného 
záměru 4.2.4 Průběh řízení a certifikace, na kterou si v souvislosti 
s připomínkou dovolujeme odkázat. 

Vzhledem k tomu, že bude určena lhůta pro možné vystoupení a až 
následně soud „aktualizuje“ své certifikační usnesení, bude možné 
reagovat právě na snížený počet členů skupiny a snížení celkového 
nároku. 

11. Připomínka k uplatnění nároků a právu na spravedlivý proces: 
Pokud jde o uplatnění nároků členů skupiny, upozorňujeme na to, že v 
případě systému opt-out může docházet k tomu, že člen skupiny se o 
vedeném sporu ani o tom, že má svůj nárok ve stanovené lhůtě přihlásit 
u konkrétního advokáta, vůbec nedozví. Pro takovou osobu na jedné 
straně vznikne překážka věci rozhodnuté, na druhé straně však 
nebudou uspokojeny její nároky. Byť zde lze spatřovat určitou obdobu 
uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení, domníváme se, že 
je třeba se touto otázkou zabývat, a to i z hlediska práva na spravedlivý 
proces. 
 
Navrhujeme, aby v režimu opt-in  nebylo třeba se přihlašovat  pro 
plnění z vymožené částky, když se již jednou účastník přihlásí do 
řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Otázka, zda zavedením principu opt-out může dojít k porušení práva 
na spravedlivý proces účastníků, je již důkladně řešena ve věcném 
záměru (kapitola 1.5 a 5.3.1). 
  
1. Návrh nepopírá právo na spravedlivý proces jednotlivým členům 
skupiny. Každý z členů, který nesouhlasí s projednáváním svého 
souhlasu v kolektivním řízení, může bez sankce z řízení vystoupit a 
dále si svůj nárok uplatňovat sám.  Členové skupiny tak mají možnost 
se sami svobodně rozhodnout, zda chtějí být členem skupiny, nebo 
zda chtějí svůj nárok uplatňovat individuálně, či jej neuplatňovat 
vůbec. 
 
2. Hromadné žaloby míří na případy, kdy se individuální řízení 
nevyplatí (nejde tedy o „dobrovolné“ vzdání se práva). Z tohoto 
pohledu se presumovaný souhlas nejeví jako něco nepřípadného. 
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Autonomie vůle tak v návrhu zákona není popřena. V tomto případě 
totiž z mlčení určitá vůle jednajícího vyplývá. Daná osoba mlčky 
projeví, že si přeje ve skupině zůstat, ačkoliv má možnost z ní 
vystoupit a toto je jí oznámeno. Rovněž již stávající právní řád zná 
uplatnění nároku bez jakékoliv součinnosti věřitele - a toto 
ustanovení není předmětem kritiky (uplatňování pracovně-právních 
pohledávek dlužníkových zaměstnanců dle § 168 odst. 1 písm. a) IZ.  
 
3. Aby bylo právo na spravedlivý proces každého zajištěno, bude 
zákon počítat s povinností všechny členy skupiny o probíhajícím 
řízení informovat. A to jednak centrálně na jediném místě cestou 
centrální evidence vedené ministerstvem pro soudy, a dále ad hoc dle 
okolností případu - to uloží soud advokátovi skupiny.  
 
4. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že zahrnutím jednotlivce do 
skupiny se jeho postavení v zásadě nezhoršuje a není zavázán k 
žádné právní povinnosti. Náklady takového řízení nese advokát, který 
je uspokojen až následně v případě úspěchu ve sporu. Jediné, co 
může člen skupiny „získat“, je vymožení jeho pohledávky za 
žalovaným, která je individuálně nevymahatelná. V podstatě je tak 
jeho právo na spravedlivý proces ve vztahu k tomu konkrétnímu 
nároku posíleno. 
 
Pokud jde o poslední část připomínky týkající se přihlašování členů 
skupiny o plnění z vymožené částky v případě opt-in, věcný záměr 
počítá s tím, že nebude potřeba se zpravidla přihlašovat. Nicméně 
tato otázka bude ponechána i na domluvě dotčených subjektů. 
 
MF souhlasí s vypořádáním, nicméně upozorňuje na to, že běžní 
občané zřejmě nebudou pravidelně sledovat centrální evidenci. 

12. Připomínka k vedení individuálních řízení a dopadu na jeho 
délku: 
Pokud jde o možnost přerušení individuálních řízení v případě podání 
hromadné žaloby, upozorňujeme, že v takovém případě bude řízení o 
individuálním nároku ve velké nevýhodě co do délky řízení. Dá se 

Akceptováno.  
 
Uvedenému případu se nově věnuje věcný záměr ve své kapitole 
4.2.7, na kterou si v této věci dovolujeme odkázat. 
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očekávat, že řízení o kolektivní žalobě bude velmi procesně náročné, 
čemuž bude odpovídat i jeho délka; pokud člen skupiny bude chtít v 
rámci rychlosti řízení a lepšího bránění svého práva zvolit cestu 
individuální žaloby, bude znevýhodněn tím, že ve věci byla podána 
žaloba hromadná.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

13. Připomínka k roli advokáta a jeho odvolání: 
Není zřejmé, jak bude řešena úhrada nákladů řízení v případě, kdy 
soud dospěje k názoru, že původní advokát nehájil dostatečně zájmy 
neaktivních členů, a sám ustanoví nového advokáta. Dále je třeba 
stanovit, zda advokát bude povinen takové ustanovení přijmout a zda 
bude některý advokát moci žádat o ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
V předkládaných materiálech došlo ke změně v postavení advokáta 
při hromadném řízení. Nově bude advokát vystupovat jako právní 
zástupce žalobce a bude na něj dopadat standardní právní úprava, 
včetně stavovských předpisů. 
 
 

14. Připomínka k roli advokáta: 
V celém materiálu je třeba respektovat fakt, že v českém právu advokát 
není „podřízeným“ soudu (kázeňskou pravomoc vůči němu nemá soud, 
nýbrž Česká advokátní komora). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Viz předchozí vypořádání připomínek – advokát bude v řízení 
vystupovat pouze jako právní zástupce žalobce. Blíže k tomu srov. 
kapitolu 4.2.6 věcného záměru. 
 

15.  Doporučující připomínka: 
Ve spotřebitelských a pracovněprávních sporech hranice 50 000 Kč pro 
přípustnost dovolání neplatí (srov. § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.), proto 
argument, že nemůže v této oblasti dojít k sjednocení rozhodovací 
praxe neobstojí. 

Akceptováno. 
 
 
 

16.  Doporučující připomínka: 
V materiálu není řešen vztah adhezního řízení v rámci trestního řízení 
k hromadným žalobám. 

Akceptováno. 
V tuto chvíli se kloníme k pojetí, že adhézní řízení bude 
z hromadných žalob vyňato, a žalovat hromadně bude možné 
případně až v navazujícím civilním řízení. 

17. Doporučující připomínka: 
Dáváme ke zvážení, zda je nutné v případě hromadných žalob zavádět 
tzv. advokátský proces. Je otázkou, zda u prvoinstančního řízení o 
hromadné žalobě je zastoupení advokátem nezbytné. Domníváme se, 
že by mohlo být umožněno i zastupování na základě plné moci dle o.s. 

Částečně akceptováno. 
Odborná role advokáta je základem fungování hromadného řízení 
v modelu, který je navrhován. Přesto bylo povinné zastoupení 
zrušeno u žalob spolků (např. spotřebitelských organizací) na zdržení 
se, ve zbytku advokátní přímus zůstává. 
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ř., tedy i obecným zmocněncem, např.   spotřebitelskou organizací.  
MF s vypořádáním nesouhlasí:  
Vysvětlení s poukazem na odbornou roli advokáta v řízení není 
přesvědčivé. Nedomníváme se, že je správné vyloučit předem 
možnost zastupování obecným zmocněncem (potažmo pověřeným 
zaměstnancem), zvláště v případě reprezentačních (spotřebitelských) 
organizací. Považujeme za nezbytné v tomto směru návrh doplnit a to 
minimálně v zakotvení možnosti takovéto řešení zvážit a případně 
zahrnout do právní úpravy ve fázi přípravy paragrafového znění 
zákona. 
 
 
 

 

18. Doporučující připomínka týkající se odvolání správce skupiny: 
Požadujeme vyjasnit, jak se bude postupovat v situaci, kdy soud 
odvolá správce  skupiny např. z důvodu střetu zájmů, nebo 
nevyváženého (diskriminačního/favorizačního) přístupu k jednotlivým 
zastoupeným účastníkům, a na seznamu akreditovaných osob nebude k 
dispozici žádná vhodná osoba, ať již z jakéhokoliv důvodu. 

Akceptováno jinak. 
Tato otázka bude řešena v paragrafovaném znění. 

 

19. Doporučující připomínka týkající se exekučního návrhu: 
Věcný záměr uvádí, že správce skupiny bude mit možnost podat 
exekuční  návrh. Není nám zřejmé, zda půjde stále o jednoho a téhož 
správce skupiny nebo ( třeba i několik let po právní moci rozhodnutí)  
si skupina bude vybírat nového správce skupiny.  Bude třeba vyjasnit 
(je možné řešit až ve fázi paragrafového znění). 

Akceptováno. 
Exekuční návrh bude moci podat pouze správce skupiny, otázka bude 
blíže řešena v paragrafovaném znění. 

 

20.  Doporučující připomínka týkající se finanční odpovědnosti: 
Je nutno vyjasnit, kdo a vůči komu nese finanční odpovědnost za 
průběh a výsledek řízení. Zda správce skupiny nebo advokát či někdo 
jiný? V tomto směru upozorňujeme na str. 86 věcného záměru, kde se  
uvádí, že advokát nese plnou finanční odpovědnost za průběh a 
výsledek řízení, zatímco z předchozího text lze dovozovat něco jiného 
(odpovědnost správce skupiny). 

Akceptováno. 
Finančně odpovědný bude vždy správce skupiny, chyba v textu 
věcného záměru byla odstraněna. 

 
21. Připomínka 
Nesouhlasíme se zavedením jakéhokoliv přestupku v souvislosti 
s uplatňováním soukromoprávního nároku prostřednictvím 

Vysvětleno. 
V tuto chvíli není navrhováno zavedení přestupků s konečnou 
platností; jde toliko o jeden z možných nástrojů, které mají zabránit 
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hromadných žalob. Hrozbou možné správněprávní sankce je zasaženo 
právo žalobce na uplatňování svých práv, neboť žalobce nemůže 
předem vědět, zda soud neposoudí jeho návrh jako návrh zjevně 
zneužívající (šikanózní). Je třeba respektovat, že český právní řád 
nezná systém deliktních sankcí, jako jsou anglosaské torts.  Zavedení 
přestupků lze zvážit pouze pro delikty spočívající v neplnění 
povinností stanovených zákonem pro správce skupiny v souvislosti 
s jeho akreditací (nedodržení podmínek kvalifikace, uvedení 
nesprávných údajů v žádosti o akreditaci apod.). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

šikanózním návrhům. Obdobnou úpravu lze nalézt též 
v insolvenčním zákoně (§ 128a InsZ), který umožňuje soudu uložit 
navrhovateli pokutu v případě podání šikanózního insolvenčního 
návrhu. 
 
MF změnilo připomínku na doporučující. 

 

22. Doporučující připomínka týkající se škody (újmy): 
Věcný záměr počítá s možností, že v návaznosti na odmítnutí 
hromadné žaloby pro zjevnou bezdůvodnost by žalovanému vznikla 
škoda (zřejmě újma). Je třeba vyjasnit, v čem může spočívat tato škoda 
(újma), neboť žaloba bude odmítnuta pro zjevnou bezdůvodnost již v 
rámci certifikačního řízení, tedy ještě před zveřejněním zahájení řízení 
o hromadné žalobě, kdy veřejnost ještě nebude vědět, že se řízení koná. 
Upozorňujeme, že právní institut, na který je ve věcném záměru 
odkazováno, se uplatňuje v rámci předběžných opatření, a 
neshledáváme jej proto jako vhodný pro řízení o hromadných 
žalobách. 

Vysvětleno. 
Újma, která může druhé straně vzniknout, se týká kupříkladu zásahu 
do dobré pověsti podnikatele, byla-li žaloba podána v konkurenčním 
boji. Otázka bude blíže řešena v rámci přípravy paragrafovaného 
znění. 

 

23. Doporučující připomínka týkající se pojmů 
Doporučujeme zvážit, zda pojmy „správce skupiny“ a „zástupce 
skupiny“ dostatečný způsobem vystihují roli a postavení těchto 
subjektů a zda nebudou svádět k zaměňování. 

Akceptováno. 
Pro účely tvorby paragrafovaného znění bude otázka pojmů znovu 
řešena a výběr pojmů bude takový, aby nedocházelo k jejich 
zaměňování. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
Mgr. Dana 
Kaslová  
tel.: 224 852 322, 
kaslova@mpo.cz 

Obecně úvodem: 
Cílem předloženého materiálu je zakotvit do našeho právního řádu 
ucelenou procesní úpravu kolektivní ochrany individuálních práv.  
Jedná se zejména o ochranu práv, jež se pro malou výši nároku 
jednotlivci nevyplatí u soudu vymáhat, neboť náklady případného 
soudního řízení by výrazně převýšily hodnotu vymáhaného plnění 
(jedná se zejména o nároky spotřebitelů vzniklé nekalým či 
protiprávním jednáním podnikatelů, nároky podnikatelů, kteří jsou 

K 1. Připomínce k postavení spotřebitelských organizací: 
Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Procesní postavení nejen spotřebitelských organizací, ale i dalších 
spolků založených na ochranu určitých zájmů, je podrobně popsáno 
v obou předkládaných materiálech. Kupř. odkazujeme na kapitolu 
4.2.6 Postavení jednotlivých aktérů na straně žalobce, obsaženou ve 
věcném záměru. 
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 obětí nekalé soutěže, nároky vznikající z porušení práva životního 
prostředí či v pracovně-právních vztazích). Cílem věcného záměru je 
zavést procesní prostředek, který by vymáhání těchto nároků usnadnil, 
a odstranil tak dlouholetý nedostatek české právní úpravy. Tyto nároky 
by přitom měly být vymáhány v jediném soudním řízení, aby došlo k 
racionalizaci soudního procesu, podpoře procesní ekonomie, úspoře na 
straně soudu i obou stran sporu. 
 
1. Připomínka k postavení spotřebitelských organizací: 
V textu návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách 
požadujeme doplnit vyjasnění procesního postavení spotřebitelských 
organizací tj. jejich procesní legitimace a procesní způsobilosti, a to 
zejména v souvislosti s principem advokátního přímusu a principy 
zakotvenými ve směrnici 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání 
v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Věcný záměr počítá s udělením procesní legitimace těm spolkům, 
které byly založeny k ochraně určitých zájmů, byť nově automaticky 
pouze při žalobách na zdržení se a určení a dále v rámci opt-in 
režimu (viz kapitolu 3.2.5 ZZ RIA a 4.2.6 věcného záměru). Typicky 
se bude jednat o spotřebitelské organizace, kterým budou dosavadní 
oprávnění vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele (§25 odst. 2) 
rozšířeny, a to zejména co do možnosti uplatnění více druhů nároků.  
 
Pro účely hromadného řízení je však nutné, aby účastník byl právně 
zastoupen advokátem. To bude platit i samotné spolky, potažmo 
spotřebitelské organizace, které s výjimkou situací, kdy je žalováno 
na zdržení se, budou rovněž muset býti zastoupeny advokátem. 
Taková úprava nebude mít negativní dopad na postavení 
spotřebitelských organizací, naopak je výhodná pro tyto organizace, 
neboť advokát poskytne dostatečnou záruku odbornosti.  
 
Ze všech těchto důvodů věříme, že právní postavení spotřebitelských 
sdružení bude přijetím zákona posíleno. 
 
 

2. Připomínka k diskriminaci menších spotřebitelských organizací: 
V textu dokumentu označeného jako „Konzultace se spotřebitelskými 
organizacemi - shrnutí odpovědí a návrhů na zlepšení“ se ohrazujeme 
proti tvrzení o tom, že v praxi dochází k diskriminaci menších 
spotřebitelských organizací při přidělování dotací Ministerstvem 
průmyslu a obchodu (strana 16 první věta shora). K tomuto uvádíme, 
že výběr projektů nestátních neziskových organizací zaměřených na 
ochranu spotřebitelů provádí pro účely přidělení dotací hodnotitelská 
komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva financí a zástupců podnikatelské sféry, a to po posouzení 
přínosů předložených projektů pro spotřebitele, relevantnosti ke 
stanoveným programovým prioritám, způsobilosti žadatelů a úplnosti 
vyžádaných administrativních náležitostí. Jedním ze základních 
principů výběru projektů a přidělování dotací je nediskriminace 
žadatelů. V návaznosti na uvedené a vzhledem k tomu, že uvedené 

 
Akceptováno. 
K předmětnému dokumentu ministerstvo uvádí, že se jedná o tvrzení 
oslovených spotřebitelských organizací, jež vyplynula z písemné 
nebo osobní komunikace.  
 
Z textu dokumentů byla nicméně vypuštěna. 
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konstatování není relevantní k předloženému návrhu (ani jeho 
financování), požadujeme vypuštění dotčeného tvrzení. Podstatné je 
také to, že dotační titul pro hromadné žaloby na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu neexistuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
3. Připomínka vztahující se k možnému zneužití institutu ochrany 
spotřebitele: 
V textu dokumentu označeného jako „Konzultace se spotřebitelskými 
organizacemi - shrnutí odpovědí a návrhů na zlepšení“ nesouhlasíme s 
tvrzením o hrozbě zneužití institutu ochrany spotřebitele strana 17, bod 
IX. Nepovažujeme za reálné, aby osoby dopouštějící se protiprávního 
jednání účelově zřizovaly spotřebitelská sdružení či přebíraly vedení 
již existujících (s tímto jevem jsme se nesetkali). Podle našeho názoru 
se jedná o ničím nepodložené spekulace, které vrhají špatné světlo na 
zavedené spotřebitelské organizace. Uvedené tvrzení je nadto v 
rozporu s dlouholetými zkušenostmi Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Pokud jde o možnost zneužití dotací na činnost spotřebitelských 
organizací, uvádíme, že příjemci dotací jsou podrobeni každoroční 
podrobné finanční kontrole v souladu s příslušnými právními předpisy. 
S ohledem na uvedené požadujeme vypuštění druhé a třetí věty. 
Doplnili bychom, že dotační titul pro hromadné žaloby na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu neexistuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Akceptováno. 
 
Byť se jedná jen o tvrzení oslovených spotřebitelských organizací, 
namítaná zmínka o možnosti zneužití byla vypuštěna. 

4. Připomínka k myšlence geneze problematiky hromadných 
žalob: 
Nesouhlasíme s tím, aby geneze problematiky hromadných žalob byla 
téměř výhradně postavena na důsledcích a souvislostech rozvoje 
průmyslu, a aby potřeba zavedení hromadných žalob byla 
dokumentována příklady převážně z oblasti průmyslové výroby, neboť 
se jedná o širší problematiku, která vyplývá z celospolečenského 
vývoje. Ten nastal v souvislosti s uvolněním pohybu pracovních sil a s 
rozvojem podnikání, a to ve všech oblastech hospodářství a společnosti 
s tím, že v poslední době dochází k určité eskalaci celého problému. 

Akceptováno. 
 
Do textu byly vhodně doplněny i tyto další případy. 
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Došlo nejen k rozvoji průmyslu, ale rovněž výrobních i nevýrobních 
služeb. Přitom ne vždy musí jít o činnost podnikatelských subjektů. 
Zejména v poslední době jsou aktuální příklady spojené s turistikou, 
advokacií, exekucemi, zdravotnictvím, finančním sektorem, 
digitalizací či obchodem s potravinami.  V tomto směru je třeba 
předložený materiál doplnit.       
 
Tato připomínka je zásadní.  
5. Připomínka k povinnému právnímu zastoupení u 
spotřebitelských organizací v případě žalob na zdržení: 
Povinné zastoupení advokátem je rozšířeno i na oblast žalob na zdržení 
se protiprávního jednání, přičemž se jedná o zásadní koncepční změnu. 
Pro tuto podstatnou změnu nenacházíme opodstatnění, ani v 
připojených podkladech jsme nenašli dostatečné důkazy nutnosti 
povinného advokátního zastoupení. Není navíc ani zřejmé, jakým 
způsobem by mohlo povinné zastoupení advokátem zabránit zneužití 
žalob, jak materiál konstatuje, podle našeho názoru soud nebude mít 
dostatek indicií ke zjištění, zda sám advokát nespolupracuje s 
protistranou v neprospěch jím zastoupených osob. Povinné zastoupení 
advokátem by podle našeho názoru spíše ještě ztížilo využívání 
institutu žalob na zdržení se protiprávních jednání spotřebitelskými 
organizacemi. Kromě toho máme obavy týkající se funkčnosti celého 
systému založeného směrnicí o žalobách na zdržení se protiprávního 
jednání (2009/22/ES). Je třeba si uvědomit, že k českým soudům mají 
na základě uvedené směrnice přístup i subjekty z jiných členských 
států. Podle našeho názoru by zavedením povinného zastoupení 
advokátem mohlo dojít k narušení účelu směrnice, které by molo 
vyústit v konečném důsledku v řízení pro porušení povinností ze 
SFEU. S ohledem na tuto zásadní připomínku MPO dáváme na zvážení 
vypuštění otázky žalob na zdržení se protiprávního jednání z věcného 
záměru zákona o hromadných žalobách a ponechání jejího řešení na 
věcný zákon o ochraně spotřebitele. V opačném případě žádáme 
úpravu textu, resp. koncepce tak, aby minimálně v případě žalob na 
zdržení se protiprávního jednání nebyla zakotvena povinnost 
spotřebitelských organizací být v řízení před soudem zastoupena 

Akceptováno. 
U žalob na zdržení se protiprávního jednání nebude vyžadováno 
povinné právní zastoupení, bude-li žalovat spolek hájící určité zájmy. 
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advokátem.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
6. Obecná připomínka ke stranám č. 22 a 23: 
Na straně 22 a 23 doporučujeme vypustit odstavce poukazující na 
jednání realitního zprostředkovatele PROLUX CONSULTING Int. 
s.r.o. a automobilového koncernu Volkswagen, neboť máme 
pochybnosti o spolehlivosti a důvěryhodnosti informačních zdrojů. 

Neakceptováno. 
Jde jen o ilustrativní případ. 

Česká národní 
banka 
 
Ing. Mgr. Daniel 
Tyraj 
tel. 224413899, 
daniel.tyraj@cnb.
cz 
 

1. Obecná připomínka: 
Česká národní banka považuje záměr zavést do českého právního 
prostředí institut hromadných žalob za správný a užitečný. Může jím 
být řešena řada problémů, na které materiál správně upozorňuje (např. 
ochrana spotřebitelů apod.). Vedle toho může být využitelný i např. 
jako nástroj účinné ochrany minoritních akcionářů při vytěsnění, 
povinných nabídkách převzetí, jiných veřejných návrzích nebo 
vlastníků dluhopisů vůči emitentovi. To, do jaké míry bude nová 
právní úprava efektivní, záleží na detailech a parametrech úpravy. Na 
druhou stranu je věcný záměr v popisu stávající situace v mnoha 
oblastech dosti tendenční a teze v něm uvedené nejsou odůvodněné, 
viz konkrétní připomínky. Návrh by například měl upozornit na 
skutečnost, že zákonitě vzroste proaktivita (a v extrémních případech 
až agresivita – např. usilování o „výpalné“ od žalovaných) při nabízení 
advokátních služeb v oblasti hromadných žalob. Tento aspekt by měl 
být v návrhu řádně rozpracován ve spolupráci s advokátní, případně též 
Hospodářskou komorou ČR. 
 

Vysvětleno. 
Konkrétní příklady zmíněné v textu věcného záměru, které dle České 
národní banky nejsou odůvodněné, byly z textu buď vypuštěny, 
anebo byl text upraven, aby nesváděl k zavádějícímu výkladu. 
 
Otázka proaktivity na straně advokátů nyní odpadla, neboť roli 
investora na základě četných připomínek některých připomínkových 
míst nově ponese zvláštní subjekt, tzv. správce skupinových nároků, 
anebo jiná osoba procesně legitimovaná k podání žaloby (k tomu 
blíže srov. kapitolu 4.2.6 věcného záměru a dále 3.2.5 a 3.2.18 ZZ 
RIA).  
 
Nově je tak riziko spojeno s činností správce skupinových nároků, 
čímž však dochází k jejímu oslabení, neboť roli správce budou moci 
plnit pouze vybrané a akreditované subjekty. 
 
Toho, že může dojít ke zneužití institutu, si je ministerstvo vědomo. 
Otázky rizika zavedení hromadných žalob a případné nástroje, které 
tomu mají zabránit jsou rozvedeny v kapitole 4.2.14 věcného záměru 
a dále 1.6 ZZ RIA. 
 
 
Věcný záměr počítá s možností, že v rámci kolektivního řízení může 
k jistému nárůstu aktivity na straně správců skupiny dojít. Určitá 
aktivita je vzhledem k problému, který má být novou právní úpravou 
řešen, dokonce žádoucí a není jistě na škodu, že se zájem o vybrané 
oblasti práva, které doposud zůstávaly spíše na okraji zájmu 
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společnosti, zvýší. Zákon totiž ve velké míře dopadá na případy, 
které nejsou v dnešní době z pohledu stran lukrativní. Na druhou 
stranu je nutné souhlasit s tím, že přílišná aktivita ze strany 
jednotlivých aktérů by mohla české společnosti spíše uškodit. Aby se 
proto tato aktivita nepřehoupla přes jistou pomyslnou hranici 
přijatelnosti, obsahuje návrh několik opatření, která by měla zneužití 
zabránit: 

- Věcný záměr počítá s relativně vysokým soudním poplatkem, 
který bude muset advokát složit. 

-  O tom, zda se povede hromadné řízení či nikoliv, nakonec 
rozhodne soud - a to po zvážení všech okolností případu, vč. 
možného zneužití práva na podání hromadné žaloby. 

- Správcem-investorem bude moci být jen osoba, která splňuje 
přísné zákonné podmínky, obdržela akreditaci, a podmínky i 
nadále splňuje, na což dohlíží kontinuálně ministerstvo a ad 
hoc soud. 

- Soud bude mít také vliv na to, který správce bude v řízení 
vystupovat.  

- Konečně jde o relativně vysoké riziko v případě neúspěchu 
ve sporu, které rovněž stíhá správce skupiny, složitost při 
administraci sporu atd. 

Všechny tyto aspekty jsou záměrně dimenzovány tak, aby 
motivovaly k výběru skutečných kauz a závažných případů a 
odrazovaly od šikanózního podávání žalob či dokonce fiktivního 
vytváření sporů. 

2. Připomínka:  
Požadujeme zvážit, zda cíle právní úpravy nelze dosáhnout posílením 
institutu společného řízení podle § 112 občanského soudního řádu a 
přizpůsobením dalších ustanovení občanského soudního řádu 
týkajících se účastníků řízení a jejich zastoupení, placení nákladů 
řízení, případně advokátního tarifu a zákona o soudních poplatcích. 
Odůvodnění: 
Máme za to, že není vhodné dále tříštit procesní právní úpravu 
civilního soudního řízení tvořenou především občanským soudním 
řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních. Další právní předpis 

Neakceptováno. 
Stávajícími prostředky procesní úpravy nelze problém definovaný 
v úvodu věcného záměru i kapitole 1.2 ZZRIA vyřešit. Zásadním 
nedostatkem nástrojů klasického občanského soudního řízení je 
skutečnost, že chybí zásadní předpoklady reálné efektivity systému, 
neboť stávající systém je dimenzován na individualisticky pojatí 
civilní proces. 
 
Bojuje-li totiž právní úprava s problémem tzv. racionální apatie, 
těžko lze tento problém překlenout aplikací spojení řízení, neboť to 
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upravující samostatně některé prvky občanského soudního procesu 
ztíží orientaci adresátů v platné právní úpravě. Vhodnější řešení podle 
našeho názoru spočívá ve větší míře využití institutů již zakotvených v 
právní úpravě. 
Tato připomínka je zásadní. 

předpokládá, že již k zahájení řízení došlo. V tomto ohledu tak ani 
spojení řízení, ani jiný prostředek stávajícího civilního procesu řešení 
problému nenabízí. 
 
ČNB souhlasí s vypořádáním. 

3. Připomínka ke straně č. 3: 
Požadujeme na straně 3 poslední odstavec zrušit slova „lze zmínit 
kupříkladu nezákonné bankovní poplatky2“, včetně poznámky pod 
čarou, kde se odkazuje na www.spiegel.de. 
 
Odůvodnění: 
Formulace „nezákonné bankovní poplatky“ vyvolává dojem, že se v 
ČR en bloc účtují nezákonné bankovní poplatky, což není pravda.  
Ve vztahu k připomínce ad 2. uvádíme, že v poznámce pod čarou je 
následně tvrzení upřesněno tak, že se jedná „alespoň o případ 
Německa“, kde se odkazuje jako na zdroj pro takové tvrzení na 
internetové stránky časopisu Spiegel, přičemž článek není v odkazu 
dohledatelný. Současně odůvodňovat český zákon na základě, byť i 
kvalitních zahraničních časopiseckých článků nepovažujeme za 
žádoucí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Text byl upraven způsobem, aby bylo zřejmé, že šlo o situaci 
v Německu. Cílem je ukázat konkrétní případy využití. 

4. Připomínka ke straně č. 5: 
Na straně 5 v posledním odstavci požadujeme odstranit příklad, dle 
kterého u bankovních poplatků „jde o škody v řádu desítek, max. tisíců 
korun“ [pozn. rozuměno u jednotlivců], a že proto se je nevyplatí 
poškozeným vymáhat. 
 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že v minulosti posuzovaly žaloby v České republice 
na údajně nezákonně účtované bankovní poplatky soudy, přičemž 
iniciativa/-y proti bankovním poplatkům nebyly v zásadě úspěšné a až 
na výjimky soudy žaloby zamítaly (viz nejednotnost rozhodování 
soudů, jež je uvedena v materiálu). Pokud překladatel má pro své 
tvrzení o nezákonných bankovních poplatcích odůvodnění založené na 

Akceptováno. 
Text byl odpovídajícím způsobem upraven. 
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ustálené soudní judikatuře, nechť jej doloží. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
5. Připomínka ke straně č. 4: 
Doporučujeme revidovat poznámky o externalitách v posledních dvou 
odstavcích části 1.1 (strana 4), neboť vyvolávají dojem, že se 
hromadná žaloba v České republice má upravovat jako aktio popularis 
(žaloba ve veřejném zájmu), což ale není pravda. 
 
Odůvodnění: 
Hromadná žaloba slouží v zahraničí k efektivnímu vymáhání 
individuálních nároků, které vymáhat individuálně není ekonomické a 
racionální (nárok je natolik malý, že se jednotlivci osamoceně 
nevyplatí vymáhat). Prospěch z hromadné žaloby může mít i žalovaný 
(který nečelí stovkám žalob). Hromadná žaloba přináší i úspory státu, 
jak uvedeno ve věcném záměru. Nicméně hromadná žaloba není 
institut, kterým má být podávána žaloba ve veřejném zájmu k omezení 
nebo zabránění „negativních externalit pokroku“, jak vyplývá z 
materiálu. Hromadná žaloba slouží k vymáhání individuálních nároků 
hromadně v jednom řízení. Žalobci sledují své vlastní zájmy, ne zájem 
jiného (ochrany životního prostředí apod.). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Zásadně má Česká národní banka pravdu, skutečně není hromadná 
žaloba budována na principu tzv. actio popularis. Na druhou stranu 
nelze popírat, že zvýšení uplatňování nároku ve vybraných oblastech, 
v nichž se dnes nároky pro svoji výši neuplatňují, nemůže mít 
nepřímý vliv na chování subjektů, a tím i přispět ke zlepšení stavu 
v těchto oblastech. Hovoříme zejména o ochraně spotřebitele či 
životního prostředí. 
 
Rovněž nelze opomíjet, že procesní legitimaci budou mít i 
spotřebitelské organizace, které žalují primárně ve „všeobecném“ či 
„veřejném“ zájmu. Jakkoliv tak nejde o prvořadý cíl právní úpravy, 
určitý vliv na ochranu „společenského blaha“ mít bude. 

6. Připomínka: 
Doporučujeme zrušit větu „Samoregulace korporací tak není 
dostačujícím mechanismem k odstranění nejzásadnějších 
nespravedlností a dosažení jisté rovnováhy ve společnosti.“. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme některá zejména obecná tvrzení v návrhu věcného záměra 
za neodůvodněná a nedoložená. Odkazujeme např. na větu v prvním 
odstavci na straně 5 věcného záměru, kterou doporučujeme zrušit, nebo 
upřesnit. Není např. zřejmé, které nespravedlnosti považuje 
předkladatel za nejzásadnější, a proč. Taková tvrzení jsou zavádějící. 
 

Vysvětleno. 
Cílem úvodní kapitoly bylo ve stručnosti nastínit stávající stav, 
vymezit možné prostředky, které právní řád již nabízí, ale které 
zjevně (vzhledem ke stále existenci problému) nefungují, anebo 
nefungují zcela. 
 
Tvrzení jsou stručná, neboť mají být pouze „úvodem“ do 
problematiky, jenž má ilustrovat důležitost předkládaného zákona. 
Nejde o tvrdá fakta. 
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Tato připomínka je doporučující. 
7. Připomínka k otázce použití příkladu dvojí kvality potravin: 
Věcný návrh by se měl soustředit na zavedení institutu hromadných 
žalob a nepouštět se do „právně-filozofických úvah“ doplněných 
voličsky atraktivními tématy jako je dvojí kvalita potravin EU. Bylo by 
vhodné doplnit reálné oblasti, kdy institut hromadné žaloby připadá do 
úvahy, např. ochrana minoritních akcionářů při vytěsnění, a podrobně 
odůvodnit, zda má být v rámci zákona o nabídkách převzetí, 
občanskému soudním řádu nebo v samostatném zákoně, pokud bude 
přijato řešení úpravy v samostatném zákoně, viz zásadní připomínka ad 
1. 
Odůvodnění: 
Není jasné z návrhu, jak by mohl být institut hromadných žalob 
smysluplně aplikovatelný na problém dvojí kvality potravin v rámci 
EU. V případě žaloby spotřebitele (resp. i s využitím hromadné žaloby) 
dle našeho názoru chybí především příčinná souvislost vzniku újmy 
mezi nižší kvalitou potraviny v Česku a v zahraničí, když budou moci 
výrobci v případném soudním sporu argumentovat, že spotřebitel byl 
informován o složení výrobku a že si mohl koupit výrobek jiný. Jde 
tedy o sporný příklad pro uplatnění institutu hromadné žaloby. Naopak 
mnohem příhodnější příklady, ve kterých by mohly být využitelné tzv. 
class action, v návrhu rozvedeny nejsou (např. hromadné žaloby 
minoritních akcionářů při vytěsnění nebo povinné nabídce převzetí). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Zmínka o dvojí kvalitě potravin bude vypuštěna a do návrhu budou 
doplněny i další situace, na něž může zákon dopadat. 

8. Připomínka ke straně č. 26: 
Na straně 26 věcného záměru doporučujeme nahradit ve větě odkaz na 
činnost „orgánů státního dohledu“ odkazem na činnost „orgánů 
veřejnoprávního dohledu“. Obdobně upravit celý materiál. 
Odůvodnění: 
Ve věcném záměru se důsledně odkazuje na orgány státního dohledu, 
nicméně jde o zužující chápání. Byť např. Česká národní banka 
vykonává státní správu ve vymezeném rozsahu, je orgánem veřejné 
správy (nikoli organizační složkou státu). Vedle České národní banky 
je možné uvažovat i o dalších orgánech, které mohou vykonávat 

Akceptováno. 
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dohled, např. různé samosprávné organizace jako Česká komora 
advokátů. 
Tato připomínka je doporučující. 
9. Připomínka k věcné příslušnosti okresních soudů: 
Nepovažujeme vyloučení věcné příslušnosti okresních soudů za 
přesvědčivě odůvodněné, žádáme tedy o doplnění odůvodnění, nebo 
revizi. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu věcného záměru je k věcné příslušnosti pouze uvedeno, že 
vyloučení věcné příslušnosti okresních soudů je opodstatněno specifiky 
kolektivního řízení a jeho složitostí. Procesní odlišnosti řízení o 
hromadných žalobách nepovažujeme oproti obecné úpravě za 
mimořádně složité. Nelze naopak pominout vysoké riziko, že krajské 
soudy budou v prvním stupni rozhodovat ve skutkově i právně 
jednoduchých případech. Otázka věcné příslušnosti soudů je již dnes 
poměrně komplikovaná. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
V souladu s trendem, který lze sledovat ve srovnávaných právních 
řádech, se navrhuje, aby k řízení o hromadných žalobách byly 
příslušné „specializované“ soudy. 
 
Po obsahové stránce může jít bezesporu o spory snazší, přesto je 
zvláštní příslušnost odůvodněna procesní komplikovaností řízení. 
Nejde jen o otázku certifikace, ale i určení rozsahu skupiny, „dohled“ 
nad hájením zájmů členů skupiny, apod. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 
 
Mgr. Jakub 
Machačka 
machacka.jakub
@vlada.cz 
tel.: 296 153 107 
 
Mgr. Markéta 
Havelková  
havelkova.market

Úvod: 
Obecně záměr upravit v České republice hromadné žaloby vítám a 
podporuji jej. Rovněž musím konstatovat, že záměr je poměrně 
kvalitně zpracován a dobře analyzuje situaci a odůvodňuje, proč by 
měly být v českém právu hromadné žaloby zavedeny. Nicméně 
považuji za nutné, aby některé aspekty a otázky byly již ve věcném 
záměru blíže rozvedeny, aby bylo více jasné, jak má budoucí systém 
hromadných žalob fungovat, a jednak všichni dotčení o budoucím 
mechanismu získali přesnější představy. 
 
1. Připomínka: K otázce principu opt-out a opt-in 
 
V zásadě souhlasím s předkladatelem, že vhodným řešením je varianta 
4 Opt-out jako zásada a opt-in jako výjimka. Pokud nicméně o 
výjimečném uplatnění principu opt-in budou rozhodovat v jednotlivých 
případech samotné soudy, považuji za nutné z hlediska právní jistoty 

K 1. připomínce: 
Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
 
 
 
K otázce, jaký režim bude ovládat hromadné řízení, věcný záměr 
předkládá jako nejvhodnější tu variantu, jež je založena na principu 
opt-out jako zásadě a principu opt-in jako výjimce. 
 
Stanovení konkrétních pravidel či kazuistického postupu, kdy a jaký 
princip zvolit, není dle názoru ministerstva zcela vhodné. Za prvé, 
každý případ musí být posuzován individuálně, a to zejména pokud 
se jedná o zavedení zcela nového institutu, jako jsou hromadné 
žaloby. Za druhé, rámcová pravidla pro vymezení uplatnění toho 
kterého principu budou dána, a konečně za třetí, na osobu soudce 
budou kladeny větší požadavky ze stran odborného vzdělání. 
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a@vlada.cz 
tel.: 2240022182 
 
Mgr. Martin 
Archalous 
archalous.martin
@vlada.cz 
tel. 296 153 310 
 
 
 
 

stanovit pro výjimečné uplatnění principu opt-in jasná pravidla, aby 
jednak soudy věděly, kdy se k tomuto řešení mohou uchýlit a jednak 
účastníci věděli, kdy jeho uplatněné mohou očekávat. Ponechávat vše 
pouze na uvážení soudu mi přijde jednak porušením principu právní 
jistoty a jednak těžko realizovatelné vzhledem k tomu, že systém 
hromadných žalob je pro české soudy nový a proto s ním nemají žádné 
zkušenosti a o to více budou potřebovat zákonné vedení, nemluvě o 
dalším odborném vzdělávání. 
 
Požaduji proto ve věcném záměru jasné vymezit, kdy a za jakých 
okolností bude možné místo systému opt-out zvolit systém opt-in. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Postup, kdy a za jakých okolností bude možné místo systému opt-out 
zvolit systém opt-in, lze shrnout následovně: 
 
1) Prvotně bude platit, že stanoveným režimem je opt-out (zásada), 
ledaže bude žalobcem samotný člen skupiny či dobročinný spolek (k 
tomu viz kapitolu 4.2.6 věcného záměru) - tam bude připadat v úvahu 
pouze opt-in. 
 
2) Žalobce může ve své žalobě navrhnout a podložit řádným 
odůvodněním, aby spor byl veden na základě režimu opt-in (výjimka) 
 
3) Soud posléze na základě svého uvážení s přihlédnutím k názoru či 
přání žalobce může nařídit opt-out. Posouzení soudu zahrnuje otázky: 
- početnosti skupiny: otázka velikosti, zřejmého počtu osob apod. 
- výše uplatňovaných nároků: bagatelní x vysoké 
- povahy nároků (imateriální újma X škoda) 
- vhodnosti režimu opt-out 
- dalších okolností konkrétního případu. 
 
Základním hlediskem při volbě režimů bude úvaha, zda by 
poškozený jednotlivě měl či mohl mít zájem uplatňovat svůj nárok 
samostatně, tj. že výše jednotlivých nároků už je tak vysoká, že se mu 
řízení vyplatí a že jej zřejmě zahájí. 
 
Jako modelový případ pro uplatnění režimu opt-in uvádíme ten, kde 
skupina poškozených bude relativně malá a ohraničená, zároveň 
jejich nároky vysoké a pravděpodobně i nestejnorodé. Kupř. při 
dopravní nehodě, kdy se zraní určitý počet osob, výše jednotlivých 
nároků je poměrně vysoká a zároveň se odvíjí od konkrétního 
zranění. 
 
Předkládané materiály byly na základě připomínek doplněny 
příklady, kdy se využije režim opt-out a kdy režim opt-in. Více 
v kapitole 4.2.3 věcného záměru. 
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Do zákona budou následně uvedena kritéria, k nimž bude soud při 
rozhodování přihlížet. 
  

2. Připomínka: K věcnému rozsahu záměru 
 
V závěrečné zprávě RIA je z hlediska věcného rozsahu hromadných 
žalob pod otázkou obecnosti uvedeno, že zvolena bude varianta 2, tj. 
obecné uplatnění na oblast práv, které se vymáhají v civilním řízení 
soudním, s výjimkami. Pod otázkou nároků, které budou moci být 
vymáhány hromadnými žalobami, je pak uvedeno, že zvolena bude 
varianta 4, tj. uplatnění všech nároků, vč. nároku na plnění. Považuji 
však za nutné, aby pak byly ve věcném záměru jasně vymezeny a 
stanoveny všechny případné výjimky. V samotném návrhu věcného 
řešení je pak uvedeno, že jednak nebudou moci být uplatňována 
veřejná subjektivní práva a věci, ve kterých nelze uzavřít smír (str. 29). 
V následujícím odstavci je pak uvedeno, že nebudou moci být 
uplatňovány nároky, kde soud není vázán (tzv. iudicium duplex). 
Rovněž je zde uvedeno, že pro hromadné žaloby nejsou vhodné nároky 
z titulu imateriální újmy, aniž by však byl uveden důvod této 
nevhodnosti. Navíc naopak závěrečná zpráva RIA na str. 89 
předpokládá, že nároky z imateriální újmy zahrnuty budou. Text je 
v tomto směru tedy poněkud rozporný.  
 
Požaduji proto vyjasnit a přesně stanovit výjimky z věcného rozsahu 
nároků a oblastí práva pro uplatňování hromadných žalob. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Výjimkám z věcné působnosti zákona se nově věnuje část kapitoly 
věcného záměru 4.2.1 i 3.2.3 ZZ RIA, na kterou si dovolujeme 
zdvořile odkázat. Jedná se především o oblasti:  

- Práva plynoucího z veřejného, zejm. správního práva 
(veřejná subjektivní práva) 

- Práva, která se uplatňují v rámci nesporného řízení, o nichž 
nelze uzavřít smír (rodinné právo) 

- Zvláštní úprava v ZOK (§ 390 ZOK) 
- Uplatňování nároků z titulu zákona č. 82/1998 Sb. 

  
Jakákoliv jiná řízení proti státu, pokud stát nejednal v roli suveréna, 
ale v roli soukromoprávního subjektu, však budou přípustná i 
v režimu hromadného řízení. 
 
S dalšími výjimkami se nepočítá, nicméně omezení bude plynou ad 
hoc z povahy nároků, neboť některé typicky/zpravidla nebudou 
splňovat podmínky certifikace..  
 
Text této kapitoly se věnuje nejen podrobnému popisu oblastí, na něž 
právní úprava hromadných žalob nedopadá, ale i otázce, které osoby 
budou potenciálně čelit riziku podání hromadné žaloby (okruh 
žalovatelných subjektů).  
 
 
 

3. Připomínka: K uveřejňování informací 
 
Vzhledem k tomu, že jedním ze základních znaků hromadné žaloby je 

Vysvětleno. Akceptováno. 
 
Ministerstvo plně souhlasí, že pokud jde o otázku uveřejňování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

30 

předem neznámý a složitě vymezitelný okruh potenciálních účastníků, 
považuji právě otázku zveřejnění podání hromadné žaloby za klíčovou, 
neboť jen tak budou moci všichni potenciální účastníci řízení 
realizovat svá procesní práva, tj. buď se na řízení zúčastnit a přispět 
jakkoliv k řádné ochraně svých práv, anebo z něj vystoupit a svá práva 
ochránit jiným způsobem. Považuji proto za nutné tuto otázku blíže 
rozpracovat, aby systém publicity skutečně řádně fungoval. Souhlasím 
v tomto směru s předkladatelem, že klíčový je v tomto směru 
veřejnoprávně garantovaný zveřejňovací systém, který by měl dle 
mého názoru fungovat a být řízen centrálně (nejlépe asi Ministerstvem 
spravedlnosti) a měl by mít ideálně podobu nějakého jednoduchého 
informačního systému či databáze, kde by každý jednoduše našel 
požadované informace. Takto centrálně garantovaná a fungující 
databáze by pak mohla řádně zaručit efektivní ochranu procesních i 
hmotných práv všech dotčených účastníků. V této databázi by ostatně 
mohly být zveřejňovány i všechny ostatní informace týkající se řízení a 
postupu v něm místo doručování jednotlivým účastníkům. Ostatní 
způsoby zveřejnění či doručování ve formě soukromých iniciativ 
advokátů apod. bych považoval spíše za doplňkové, neboť se obávám, 
že požadovanou ochranu práv plně zajistit nemohou. 
 
Požaduji proto věcný záměr v tomto směru doplnit a upřesnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

informací o probíhajících řízeních, jedná se o zcela klíčovou věc 
s ohledem na naplnění požadavku práva na spravedlivý proces. 
 
Proto vedle žalobce se bude podílet na uveřejňování též samotný 
soud. V souvislosti s tímto si  dovolujeme odkázat na 4.2.5 věcného 
záměru, kde je nově detailně postup informování členů nastíněn. 
 
V tuto chvíli se jeví konkrétní technická podoba centrálního místa, 
prostřednictvím nějž bude zveřejňování probíhat, jako předčasná. 
Obecně lze však souhlasit s vytvořením takového centrálního místa, 
které bude sloužit pro uveřejňování a doručování obdobně jako kupř. 
insolvenční rejstřík. Zde je vhodné zmínit projekt eJustice, jež by 
mohl tomuto účelu adekvátně posloužit. Prozatím však s ohledem na 
ryze technický charakter tohoto problému blíže otázka dále řešena. 
Lze rovněž předpokládat, že konkrétní náležitosti centrálního místa 
budou stanoveny prováděcím právním předpisem (vyhláškou).  
 
Do předkládaných materiálů bylo výše uvedené detailněji promítnuto, 
a to zejména v příslušné kapitole věcného záměru a v kapitole 3.2.12 
ZZ RIA.  
 

4. Připomínka: K vymezení jednotlivých účastníků a jejich nároků 
v rámci certifikace 
 
Tato otázka, tj. identifikace všech dotčených účastníků a jejich 
jednotlivých nároků v řízení, není v návrhu příliš rozpracována. Je zde 
pouze uvedeno, že proběhne v rámci certifikace. Pokud ovšem nebude 
přesný počet účastníků a povaha jejich nároků známá předem (nebudou 
např. již předem nějak organizováni), je otázka, jak soud tyto 
informace zjistí během certifikačního řízení. O tom však návrh 
věcného záměru nic neuvádí. Jakkoliv třeba otázka komunikace 
s jednotlivými účastníky řízení je v návrhu řešena, vyčíslení jejich 

 
Akceptováno. 
 
Na základě připomínky došlo k vypracování detailnějšího postupu 
určení a vymezení okruhu poškozených – členů skupiny. Dovolujeme 
si tak zde odkázat na obsah kapitoly 4.2.2 a 4.2.4 ve věcném záměru. 
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nároků je klíčové pro stanovení procesních nákladů a konec konců i 
pro právní jistotu a vědomí žalované strany (aby věděla, oč se soudí) a 
nakonec i např. samotného advokáta (aby věděl, jaká bude jeho 
potenciální odměna). Někteří účastníci např. nemusí být plně svéprávní 
či zde mohou být jiné důvody pro jejich nutné zastoupení v řízení, 
některé nároky mohou např. již být promlčené apod. Lze přitom 
předpokládat, že v již fungujících systémech hromadných žalob tato 
otázka řešena je. 
 
Požaduji proto do věcného záměru doplnit procesy pro zjištění všech 
potenciálně dotčených účastníků řízení a vyčíslení jejich nároků. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

5. Připomínka: K distribuci jednotlivých nároků mezi oprávněné 
osoby 
 
Podle závěrečné zprávy RIA má vyplácení jednotlivých nároků včetně 
jejich posuzování provádět zastupující advokát pod dohledem soudu. 
Jakkoliv vnímám, že vyplácení nároků soudem by pro něj mohlo být 
zatěžující, považuji v tomto případě za nutné blíže vymezit jednak 
proces uplatňování a hodnocení jednotlivých nároků a jejich 
následného vyplácení a jednak právě formu soudního dohledu a 
možnosti soudu kontrolovat a zasahovat do této činnosti advokáta, aby 
všechny uplatněné nároky byly řádně vyhodnoceny a rychle a 
efektivně vyplaceny bez zkrácení účastníků na jejich právech  
 
Požaduji proto věcný záměr v tomto směru doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.   
 
Vzhledem ke koncepční změně v postavení advokáta skupiny (která 
se promítla napříč věcným záměrem – otázka procesní legitimace, 
uveřejňování apod.), došlo k modifikaci otázky distribuce nároků. 
Nově bude touto úlohou pověřen tzv. správce skupinových nároků (k 
jeho postavení srov. kapitolu 4.2.6 věcného záměru a dále 3.2.5 a 
3.2.18 ZZ RIA). 
 
Na základě připomínek se dále jediným možným místem pro složení 
přisouzené částky stává soudní úschova, tudíž to bude soud, kdo 
výplatu částek oprávněným provede, a jednak se přihlášky s nároky 
bude zabývat sám žalobce.  
 
Rovněž byla podrobněji rozpracována otázka posuzování nároků a 
následná distribuce - k tomu viz kapitolu 4.2.8 věcného záměru a 
3.2.14 ZZ RIA. 
 
Pro více informací odkazujeme na kapitolu 3.2.14 ZZ RIA, jež se 
touto otázkou detailně zabývá a též příslušné pasáže věcného záměru. 
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6. Připomínka: K výši soudního poplatku 
 
Lze souhlasit s tím, že soudní poplatek za podání žaloby by měl být 
kalkulován podle varianty 3 kombinací pevně stanovené částky a 
procentní sazby z požadované částky. Nicméně stanovení výše pevně 
stanovené částky na 50 000 Kč považuji za přehnané. Nedomnívám se, 
že každá hromadná žaloba, která bude, resp. by měla být certifikována, 
bude mít řádově mnoho desítek až stovek oprávněných a bude sloužit 
k vymožení milionových nároků. Může jít klidně o menší skupinku 
osob, která se domáhá částky v řádu desítek tisíc Kč, tudíž by jen 
pevná část poplatku činila 50% jejich nároku (např. ve zmiňované 
oblasti životního prostředí). I když poplatek bude hradit zastupující 
advokát a nikoliv účastníci řízení, lze za výše popsaných okolností 
výrazně pochybovat o jeho motivaci vést takovýto spor. Povinné 
zastoupení advokátem pak podání takovéto žaloby prakticky znemožní. 
Jakkoliv lze chápat snahu o zabránění zneužití institutu, považuji takto 
nastavenou hranici za již nepřiměřenou, obzvláště pokud bude soud 
moci certifikaci odmítnout např. v případě zneužití práva 
 
Požaduji proto stanovit pevnou sazbu poplatku v přiměřené výši 
(maximálně 10 000 Kč). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
 
 
První část soudního poplatku byla snížena o polovinu, tj. na 25.000,-
Kč. Viz. kapitolu 4.2.10 věcného záměru. 
 
Další diskuze ohledně výše soudního poplatku je ponechána až na 
dobu přípravy paragrafového znění. 
 
 
 

7. Připomínka: K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
 
Požadujeme doplnit ZZ RIA o kvantitativní údaje a odhady poskytující 
reálnou představu o dopadech navrhovaného řešení a jeho možných 
alternativ (např. údaje o stávající míře individuálních žalob v případech 
typově vhodných pro hromadné žaloby; odhady rozsahu využití 
institutu hromadných žalob v typově vhodných případech v rámci 
jednotlivých hodnocených variant navrhované úpravy, a to jak 
z hlediska rozsahu případů podání hromadné žaloby, tak z hlediska 

Akceptováno. 
 
 
Připomínkou požadované bylo do ZZ RIA implementováno tak, jak 
dostupné analýzy a údaje dovolily. Zejména byla ve spolupráci 
s ekonomickým odborem kompletně přepracována pasáž věnující se 
dopadu na státní rozpočet. 
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rozsahu účasti potenciálních žalobců na této žalobě, včetně rozsahu 
využití individuálních žalob v tomto případě; rozsah čerpání 
odškodnění přisouzeného na základě hromadné žaloby účastníky 
řízení; vliv na počet soudních řízení a na výši hrazených soudních 
poplatků apod.). A to - nejsou-li s ohledem na novost institutu 
hromadných žalob možné smysluplné celkové odhady - alespoň 
ilustračně, na stávajících, popř. dalších modelových příkladech 
(neobjednané služby mobilního operátora, Dieselgate; rakouský příklad 
vadných prsních implantátů by bylo vhodné nahradit českým, 
s obdobným počtem poškozených a výší škody), které jsou ve stávající 
podobě využity nedostatečně, popř. jsou dokonce zavádějící 
(hodnocení dopadů na státní rozpočet omezené na mechanické 
porovnání nákladů soudů s vedením všech individuálních žalob u 
okresních soudů a jediné hromadné žaloby u krajského soudu, bez 
zohlednění reálného rozsahu vedení individuálních řízení i dalších 
faktorů). Tyto modelové příklady (lišící se v relevantních faktorech, tj. 
počtu poškozených a výši škody) je třeba využít pro komplexní 
hodnocení v rámci celé RIA a doplnit k nim pro daný účel všechny 
relevantní údaje, resp. odhady (pro definici problému a nulovou 
variantu např.: rozsah využití individuálních žalob v daných případech; 
skutečné náklady soudních řízení; výše uhrazených soudních poplatků; 
průměrná výše odškodnění pro žalobce a průměrná výše odškodnění 
pro poškozeného; poměr odškodnění hrazeného žalovaným k celkové 
částce, kterou získal příslušným nekalým jednáním apod.; pro 
hodnocení dopadů zvolené varianty řešení pak obdobné odhady a dále 
např. odhady poměru individuálních nároků - v případech vhodných 
pro hromadné žaloby - žalovaných hromadně, žalovaných individuálně 
a nežalovaných, a to u individuálních žalob s rozlišením případů, kdy 
byla a nebyla podána hromadná žaloba; poměr rozdělení odškodnění 
přisouzeného na základě hromadné žaloby mezi žalobce/poškozené, 
advokáta a stát aj.; pro vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých 
dílčích variant pak vždy odhady relevantních faktorů). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
8. Připomínka: K oprávněným subjektům Vysvětleno a částečně akceptováno. 
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Jak v závěrečné zprávě RIA (str. 97), tak v samotném věcném záměru 
je uvedeno, že pokud budou hromadnou žalobu podávat spolky, půjde 
rovněž o žalobu skupinovou. Hromadnou žalobu tak bude moci podat i 
několik spolků, resp. skupin osob. Je ovšem otázka, jak posoudit 
situaci, kdy hromadnou žalobu podá pouze 1 spolek, ve kterém je 
samozřejmě sdruženo více lidí. Z mezinárodních závazků ČR, 
návazného práva EU i práva ČR a judikatury Ústavního soudu přitom 
plyne, že procesní legitimaci má mít i samotný spolek jako takový, tj. 
žaloba podána spolkem je jeho žaloba jako 1 subjektu, nikoliv 
hromadná žaloba jeho členů. Proto považuji za důležité, aby byly tyto 
situace ve věcném záměru odlišeny a aby nebyla vyloučena možnost 
podat žalobu spolkem jako samostatným jediným subjektem. 
 
Doporučuji proto věcný záměr v tomto směru doplnit. 

 
Z hlediska terminologie hromadných žalob je skupinovou žalobou 
jakákoliv žaloba, kdy někdo vystupuje jménem celé skupiny a žaluje 
v jejím zájmu (ať už jde o člena skupiny či nikoliv) - v tomto ohledu 
tak jakýkoliv spolek bude moci žalovat v zájmu skupiny a na její účet 
na náhradu újmy. 
 
Slovo „skupinová“ se zde tedy využívá ve stejném významu, jako 
když žalobu zastupuje člen skupiny. 
 
Naproti tomu u žalob na zdržení se jde zřejmě o „reprezentativní 
žalobu“ - s tím návrh zákona počítá, nicméně se to zde nezdůrazňuje, 
neboť primárně jde o žaloby na náhradu škody.  
 
Výše uvedené bylo do předkládaných dokumentů vhodně doplněno. 
Viz k tomu zejména kapitoly 2.1 a 3.2.5 ZZ RIA. 
 

9. Připomínka: Ke zvláštním ustanovením o vyžádání důkazního 
prostředku                                                                                                                                                                                       
 
Spory, na které typově míří zákon o hromadných žalobách, se 
vyznačují nejen asymetrickým postavením, co se týče velikosti nároků 
(mnoho malých věřitelů), ale také značnou informační asymetrií. 
Žalobci v těchto případech často nedisponují potřebnými informacemi 
k podání žaloby, k přesnému vymezení nároku, k formulaci petitu a tak 
dále. Tyto informace jsou často ve výhradní dispozici žalované strany, 
která je však z povahy věci neposkytne.  
 
Typickým příkladem jsou spory z práva hospodářské soutěže, kde 
k přesné identifikaci škody a k jejímu vyčíslení jsou potřeba interní 
dokumenty podnikatele. Z těchto důvodů byl zákonem č. 262/2017 Sb., 
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, zaveden nový typ 
řízení „o zpřístupnění důkazního prostředku“. V tomto řízení je možné 
ještě před podáním žaloby požadovat vydání určitého dokumentu, 
který je nezbytný k formulaci žaloby. Stejná logika však platí i 

Částečně akceptováno. 
 
Návrh počítá s tzv. vysvětlovací povinností, kterou má v souladu 
s judikaturou v situaci důkazní nouze žalovaný (rozsudek Nejvyššího 
soudu České republiky ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, 
Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2851/2013 či nález 
ÚS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07). Pro podrobnější 
informace si dovolujeme odkázat na kapitolu 4.2.4 Průběh řízení a 
certifikace, uvedenou ve věcném záměru. 
 
Možnost zavedení zvláštního řízení o vydání důkazního prostředku 
bude zvážena, pokud se osvědčí u zákona o náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže. 
 
Vše bylo doplněno do kapitoly 4.2.4 věcného záměru. 
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v dalších typech sporů. Pokud jde o spotřebitelské věci, je k podání 
žaloby nutné znát technické specifikace výroku, případně různé 
podklady, které vedly k uvedení výroku na trh, ve věcech životního 
prostředí je potřeba znát podklady, na základě kterých škůdce hodnotil 
rizika své činnosti, jakož i různá technická data umožňující přesné 
vyhodnocení škody (např. chemické složení znečišťujících látek). 
 
Citovaná úprava je použitelná zatím pouze v soutěžních věcech a české 
právo zatím postrádá obecnou úpravu. Domnívám se však, že právě 
v tomto zákoně je taková úprava žádoucí a potřebná, Rizika zneužití 
jsou zde mnohem menší než pro individuálního žalobce, vzhledem 
k přísným kritériím připuštění hromadné žaloby. V zájmu procesní 
ekonomie lze zvážit užší propojení tohoto institutu s „certifikačním 
řízením“.  
 
Doporučuji proto, aby byla zavedena, a to nejen pro soutěžní věci, ale 
pro jakýkoliv typ sporu. Případně alespoň doporučuji užší provázání se 
zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské 
soutěže, aby alespoň v těchto typech řízení mohlo být zpřístupňování 
důkazního prostředku efektivně využito. 
10. Připomínka: K procesním oprávněním účastníků řízení  
 
Návrh zcela správně poukazuje na rizika podvodného „smíru,“ kdy by 
předem domluvený žalobce mohl uzavřít smír, který bude extrémně 
nevýhodný pro členy skupiny, a tím zabránit dalším individuálním i 
skupinovým žalobám. Upozorňuji ale, že podobné riziko může být 
spojeno i s dalšími instituty. V případě zpětvzetí žaloby sice nevzniká 
překážka věci rozhodnuté, ale může se jednat o obstrukční jednání, kdy 
by předem domluvený žalobce mohl vzít žalobu zpět na konci celého 
sporu a případný další žalobce by musel podstoupit celý spor od 
začátku.  
 
Doporučuji tedy, aby kontrole soudu podléhaly i tyto další dispoziční 
úkony s žalobou. 

Akceptováno. 
 
Návrh věcného záměru i ZZ RIA byl s ohledem na doporučující 
připomínky vhodně upraven, zejména bylo doplněno, že v případě 
zpětvzetí žaloby soud zkoumá souladnost se zájmy neaktivních členů 
skupiny. 
 
. 

11. Připomínka: K hrazení nákladů řízení hromadných žalob Akceptováno. 
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určovacích a zápůrčích 
 
Materiál podrobně rozpracovává otázku financování žalob na peněžité 
plnění, včetně ekonomické kalkulace výhodnosti pro advokáta. Jen 
velmi malý prostor je však věnován žalobám určovacím a negatorním, 
přitom lze očekávat, že tyto budou častým typem hromadných žalob. 
Základní model, kdy advokát bude odměněn z části výtěžku, zde není 
možné použít. 
 
Doporučuji v návrhu řešit i hrazení nákladů v těchto typech řízení. 

 
Do předkládaných materiálů byla doplněna i zmiňovaná otázka 
hrazení nákladů žalob jiných než na plnění - viz kapitolu 4.2.10.  
 
Nad rámec uvádíme, že nově bude standardně platit, že i žalobci bude 
příslušet právo na náhradu nákladů řízení. 

12. Připomínka: K výkonu rozhodnutí na nepeněžité plnění či na 
jinou povinnost 
 
Dávám na zvážení, zda by v případě hromadných žalob nebylo vhodné 
zvýšit horní hranici donucovací pokuty (§ 351 OSŘ), kterou lze uložit 
při exekuci rozsudku na nepeněžité plnění či na zdržení se. Ve sporech 
s velkým počtem členů skupiny a potenciální vysokou hodnotou sporu 
lze totiž důvodně pochybovat o efektivitě donucovací pokuty v této 
výši. Pokud by každý ze členů skupiny žaloval individuálně, mohl by 
soud ukládat pokutu v této výši k vynucení každého jednoho rozsudku. 
V případě hromadné žaloby by ji však soud mohl uložit pouze vůči 
jednomu rozsudku (byť opakovaně). 

Akceptováno. 
 
Aspekt zvýšení horní hranice donucovací pokuty plynoucí 
z ustanovení § 351 OSŘ byl do věcného záměru (4.2.9) i závěrečné 
zprávy RIA (3.2.15) zapracován 

13. Připomínka: K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA)  
 
Doporučujeme uvést ve shrnutí ZZ RIA (stejně jako popř. v ZZ RIA 
samotné) všechny dopady navrhované varianty na státní rozpočet  
a na podnikatelské prostředí, podrobněji je strukturovat  a popsat. U 
dopadů na státní rozpočet se shrnutí omezuje na obecné dopady z 
hlediska fungování soudní soustavy (jimiž je zjevně míněna zejména 
koncentrace řízení) a na náklady na uveřejňování informací o 
hromadných žalobách; dopady na soudní soustavu je třeba rozčlenit na 
náklady samotných soudních řízení (s rozlišením nákladů na 
certifikační řízení), náklady na technické zabezpečení hromadných 
žalob a příslušné zaškolení soudců, dále je třeba doplnit výnos ze 

Akceptováno. 
 
 
Ve spolupráci s ekonomickým odborem ministerstva byla upravena 
kapitola zabývající se dopadem na státní rozpočet. Změny v tomto 
ohledu dostál i věcný záměr – kapitola 6. 
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soudních poplatků (který není zmíněn ani v ZZ RIA samotné) a příjmy 
státu z přisouzené částky v rozsahu nevyčerpaném žalobci. Všechny 
náklady je třeba podrobně popsat, alespoň z hlediska jejich typu a 
intenzity (s využitím kvantifikace u modelových příkladů doplněné na 
základě předchozí připomínky). Obdobně je třeba u dopadů na 
podnikatelské prostředí (ve shrnutí i ZZ RIA samotné) vyhodnotit 
dopady na advokáty.   
14. Připomínka: K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
 
Doporučujeme v části identifikace dotčených subjektů doplnit další 
subjekty dotčené navrhovanou úpravou, zejména advokáty a osoby s 
hmotněprávním nárokem, který je/může být předmětem hromadné 
žaloby, neúčastnící se řízení; dále podrobněji rozčlenit stávající obecné 
kategorie dotčených subjektů podle konkrétního typu dopadů, které na 
ně bude navrhovaná úprava mít (tj. účastníky řízení na žalované, 
žalobce v rámci hromadné žaloby, individuální žalobce s týmž 
nárokem) a popsat konkrétní dopady na jednotlivé typy subjektů (a to 
věcně, v podobě reálných důsledků). 

Akceptováno. 
 
Požadované rozšíření a popis dotčených subjektů bylo do ZZ RIA i 
věcného záměru vhodně doplněno. 

15. Připomínka: K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
 
Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace (byť bude relevantní až 
pro následný návrh zákona) uvést konkrétní indikátory, podle nichž 
bude posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích 
cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. S ohledem na povahu 
navrhované úpravy by se mohlo jednat mimo jiné o rozsah využívání 
hromadných žalob (jejich celkový počet, průměrný počet žalobců 
zúčastněných na hromadné žalobě; poměr osob s odpovídajícím 
hmotněprávním nárokem neúčastnících se hromadné žaloby); počet 
certifikačních řízení, v nichž nebyla hromadná žaloba shledána 
přípustnou apod. 

Akceptováno. 
 
Konkrétní indikátory byly v souladu s připomínkou upraveny. 

16. Připomínka ke struktuře RIA: 
Doporučuji pro větší přehlednost část čtvrtou návrh věcného řešení 
strukturovat stejně jako část třetí závěrečné zprávy RIA podle 

Akceptováno. 
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jednotlivých témat. Doporučuji rovněž do závěrečné zprávy RIA 
doplnit obsah. 

Ministerstvo 
vnitra 
 
Mgr. Magda 
Smižanská, 
magda.smizanska
@mvcr.cz 
tel. 974 817 307 

1.  Obecná připomínka: 
Věcný záměr zákona opakovaně hovoří o důležitosti zajištění řádné 
informovanosti dotčených osob. V této souvislosti požadujeme zajistit 
v maximální míře využití služeb elektronické státní správy a 
elektronických služeb obecně, zejména zakotvit využívání údajů ze 
základních registrů a jiných informačních systémů veřejné správy, 
elektronického zveřejňování, popř. elektronického individuálního 
sdělování informací, jakož i využívání elektronické identifikace a 
elektronického podepisování. Zdůrazňujeme, že je třeba se v nové 
právní úpravě vyvarovat odchylkám od obecné úpravy mechanismů 
elektronické státní správy a naopak v maximální míře požadujeme 
využívat stávající služby a mechanismy. 
 
Ministerstvo vnitra je v tomto směru připraveno poskytnout 
předkladateli metodickou podporu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Máme-li hovořit o způsobu uveřejňování informací o probíhajících 
řízeních, ministerstvo preferuje vytvoření centrální platformy, která 
by uvedené umožňovala. V souvislosti s touto otázkou se také počítá 
s případným zapojením do projektu eJustice. Ministerstvo 
pochopitelně souhlasí, aby byly využity elektronické služby a 
elektronická státní správa v maximální míře. Konkrétní podoba 
technických prostředků je však prozatím předčasná. 
 
Za tímto účelem je ministerstvo otevřeno spolupráci s Ministerstvem 
vnitra. 
 

2. Připomínka k bodu 4.2:  
Požadujeme jednoznačně vymezit oblasti, v nichž bude přípustné 
podání hromadné žaloby. Podle prvního odstavce na str. 29 bude 
možno hromadnou žalobu podat ve všech oblastech, v nichž lze nároky 
uplatňovat cestou civilního řízení, a to až na určité výjimky, které 
budou vymezeny v zákoně taxativně; žalobou nebude prozatím možné 
uplatnit veřejná subjektivní práva, tj. zejména z oblasti správního 
práva. Z toho usuzujeme, že by prozatím podle věcného záměru 
neměly být hromadnými žalobami řešitelné mj. náhrady škody za 
nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí ve správním 
řízení. Zákon č. 82/1998 Sb. není uveden v seznamu zákonů, s jejichž 
novelizací se v souvislosti se zákonem o hromadných žalobách počítá, 
považujeme však za potřebné upřesnit, zda je tento náš závěr správný. 
  
Pokud bychom vycházeli z chybného výkladu, požadujeme, aby byly 
náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

Vysvětleno. 
 
Výjimkám z věcné působnosti zákona se nově věnuje část kapitoly 
věcného záměru 4.2.1 i 3.2.4 ZZ RIA. 

- Jedná se především o oblasti: Práva plynoucí z veřejného, 
zejm. správního práva (veřejná subjektivní práva) 

- Práva, která se uplatňují v rámci nesporného řízení, o nichž 
nelze uzavřít smír (rodinné právo) 

- Zvláštní úprava v ZOK (§ 390 ZOK) 
- Uplatňování nároků z titulu zákona č. 82/1998 Sb. 

  
S dalšími výjimkami se nepočítá, nicméně omezení bude plynou ad 
hoc z povahy nároků, neboť některé typicky/zpravidla nebudou 
splňovat podmínky certifikace. 
 
Text citované kapitoly věcného záměru se věnuje nejen podrobnému 
popisu oblastí, na něž právní úprava hromadných žalob nedopadá, ale 
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úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 
přepisů, z oblasti podávání hromadných žalob vyňaty. Uplatňování 
náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci v režimu 
hromadných žalob by způsobilo řadu aplikačních potíží, zejména v 
otázce poměru zákona č. 82/1998 Sb. a zákona o hromadných 
žalobách.   
Tato připomínka je zásadní. 

i otázce, které osoby budou potenciálně čelit riziku podání hromadné 
žaloby (okruh žalovatelných subjektů).  
 
 

3. Připomínka k bodu 4.2:  
Doporučujeme se ve věcném záměru blíže věnovat certifikačnímu 
řízení a jeho vztahu k hlavnímu řízení o hromadné žalobě. Obsah 
certifikačního usnesení, v němž má vymezen rozsah skupiny žalobců a 
předmět řízení, bude pro další pokračování sporu naprosto klíčový. Za 
situace, kdy by hromadně uplatňované nároky měly být co 
nejpodobnější (skutkové a právní otázky by měly být společné), bude 
výše celkového odškodnění determinována nastavením šíře hromadně 
žalující skupiny. Není např. zřejmé, nakolik se od obsahu 
certifikačního usnesení bude moci soud rozhodující v hlavním 
hromadném řízení odchýlit a jaké by to mělo důsledky. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Text věcného záměru byl dle připomínky doplněn. Dovolujeme si tak 
odkázat na kapitolu 4.2.2 a 4.2.4 věcného záměru.  

4. Připomínka k bodu 4.2: 
Doporučujeme se vypořádat s možností vystoupení osoby, jejíž nárok 
byl původně projednáván v hromadném řízení, z tohoto řízení za 
účelem individuálního uplatnění nároku – viz str. 32, 37 a 38 návrhu 
věcného záměru. Za situace, kdy výše jednotlivých nároků bude 
vysoká, tudíž bude i v absolutní částce významný podíl advokáta, 
mohou být někteří jednotlivci motivováni k tomu, aby z hromadného 
řízení na samém jeho konci ve chvíli, kdy již z vývoje řízení bude 
zřejmé, že hromadná žaloba bude úspěšná, provedli opt-out podáním 
vlastní žaloby. V takovém případě bude riziko individuálního postupu 
již velmi nízké, v průběhu hromadného řízení totiž byly identifikovány 
klíčové důkazy a žalovaná strana prezentovala argumenty na svoji 
obhajobu, výsledek hromadného řízení by ostatně měl být respektován 
v zájmu jednotnosti rozhodování i ochrany legitimního očekávání. 
Vzhledem k uplatnění běžných pravidel civilního procesu by vítězný 

Akceptováno. 
 
Věcný záměr počítá se zavedením lhůty pro vystoupení. Obdobně 
bude lhůta uplatněna i v režimu opt-in s tím rozdílem, že se bude 
jednat o lhůtu k přistoupení do sporu. 
 
Ohledně zavedení pojistek pro předcházení rizik, si dovolujeme 
odkázat na novou kapitolu věcného záměru zabývající se přímo tímto 
tématem -  č. 4.2.14.          
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žalobce měl nárok na náhradu nákladů řízení. Dáváme proto na zvážení 
možnost zavedení určitých pojistek proti tomuto postupu, který by bylo 
možné připodobnit k černému pasažérovi. 
Tato připomínka je doporučující. 

5. Připomínka k bodu 4.2: 
V souvislosti s otázkou rozdělení vysouzené částky je na str. 33 
zmíněno, že advokát by měl posuzovat, zda přihlášené osoby splňují 
podmínky definované soudem (zpráva RIA hovoří o měřítcích). Pokud 
by uplatněné nároky nemusely být zcela identické, ale jen se 
společným skutkovým a právním základem, mohlo by se jednat o 
poměrně komplikovanou materii, přičemž i pouhé nastavení 
relevantních měřítek by mohlo vyžadovat značně detailní rozbor 
hromadně uplatněných nároků, což by bylo v rozporu s premisami 
danými zvoleným opt-out přístupem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
 
Pokud jde o posuzování nároků advokátem, došlo ke koncepční 
změně v jeho postavení. Nově bude tuto činnost provádět primárně 
správce skupinových nároků (k jeho postavení srov. kapitolu 4.2.6). 
Nicméně i nadále platí, že soud vymezí nároky do té míry, aby jejich 
posuzování bylo skutečně již více či méně mechanickým 
posuzováním. Pokud navíc někdo bude mít pocit, že mu byl nárok 
neprávem odepřen anebo byl přiznán někomu jiného v rozporu 
s rozhodnutím soudu, bude zde možnost podat námitku k soudu. 
 
Otázka posuzování nároků byla rozpracována v kapitole  

6. Připomínka k bodu 6.1: 
Upozorňujeme, že výše úspory státu podle modelových příkladů na str. 
55 s ohledem na tzv. racionální apatii s vysokou mírou 
pravděpodobnosti vychází z nepřesných hodnot. Výpočet spočívá v 
tom, kolik by stát uspořil v případě, že by vedl řízení o hromadné 
žalobě místo individuálních řízení vedených samostatně o každém 
jednotlivém nároku. Jak však předkladatel sám v úvodu konstatuje, 
podstatná část nároků není soudně projednávána z důvodu racionální 
apatie (viz např. str. 5), což je jedním z důvodů pro zavedení institutu 
hromadných žalob. Úsporu by tedy bylo nutné vypočítat z rozdílu v 
nákladech na reálně probíhající soudní řízení u daných typů sporů 
vzhledem k nákladům na řízení o dané věci projednávané 
prostřednictvím hromadné žaloby. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Text i výpočty byly ve spolupráci s ekonomickým odborem upraveny 
a doplněny. Analýza i přehledné tabulky jsou k dispozici v kapitole 
6.1.1 pod názvem Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. 

ÚOOÚ 
 
 
Vít Zvánovec 
legislativa@uoou

1.  Obecná připomínka: 
Úřad pro ochranu osobních údajů vzhledem k § 21 odst. 3 ZOOÚ 
považuje hromadné žaloby (angl. class actions) za důležitý nástroj k 
vymáhání nároků z porušení ochrany osobních údajů. Návrh věcného 
záměru zákona o hromadných žalobách je tak zásadní příspěvek ke 
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.cz 
 
tel.: 234 665 323 
a 605 446 175 

zvýšení vymahatelnosti práva v ČR. ÚOOÚ však má několik výhrad, 
které uvádí níže. 
2. Připomínka k části 4.1: 
V části 4.1 (p. 28) ÚOOÚ doporučuje, aby matérie byla součástí OSŘ. 
 
Odůvodnění: 
Překladatel navrhuje samostatný zákon. ČR je však součástí rodiny 
kontinentálního práva, které je postaveno na kodexech. Jak ukazuje 
zkušenost především s exekučním řádem a do značné míry i s 
insolvenčním zákonem, není žádoucí, aby se úpravy speciálních 
civilních soudních řízení vymaňovaly z občanského soudního řádu, 
jinak se jednota civilního soudního řízení do značné míry stane 
ilusorní. 

Neakceptováno. 
V prvé řadě je třeba odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona (obecného civilně-procesního předpisu), tak i úpravu 
oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 
soudního řádu. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. 
 
Do předkládaných materiálů byla nicméně doplněna nová kapitola 
závěrečné zprávy RIA, která pojednává o možnostech legislativního 
řešení, zmiňuje alternativy inkorporace do stávajícího OSŘ, 
zakotvení do budoucího CŘS anebo samostatné právní úpravy, 
přičemž upozorňuje na výhody a nevýhody toho kterého řešení (viz 
kapitolu 3.2.1 ZZ RIA a dále též kapitolu 4.1 věcného záměru). 
 

3. Připomínka k části 4.2, bod 6: 
V části 4.2 (p. 30) se bod 6 zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
ÚOOÚ souhlasí s tím, že zneužití práva je problém. Není to však 
definiční znak hromadné žaloby, a proto zkoumání této podmínky 
řízení patří do obecné části OSŘ. 

Neakceptováno. 
Souhlasíme s tím, že jde o obecnou otázku, nicméně vzhledem ke 
zneužívajícímu potenciálu hromadných žalob, který je oproti žalobě 
individuální větší, považujeme za vhodné explicitní zakotvení 
zkoumání této podmínky do zákona. 
 
To je potřebné, jak z hlediska právní jistoty, tak z hlediska prevence. 
Zároveň se zasadíme o to, aby se podobné ustanovení objevilo i 
v obecném procesním předpisu (v novém civilním řádu soudním to 
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plyne z bodu 3 a povinnosti jednat v řízení poctivě). 
4. Připomínka ke straně č. 30: 
Na p. 30 se se slova „zřejmě bezúspěšný“ nahrazují slovy 
„nezpůsobilý“. 
 
Odůvodnění: 
Již dnes činí značné problémy výklad § 138 OSŘ, který ukládá 
nepřiznat osvobození od soudních poplatků, jedná-li se o zřejmě 
bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Praxe tuto právní normu 
vykládá jako meritorní zkoumání návrhu, avšak bez dokazování, což je 
absurdní. Místo toho by se měla zkoumat pouze formální stránka věci, 
tj. zda žalobce něco tvrdí (tj. unesl břemeno tvrzení), tedy návrh je 
způsobilý k projednání + zda žalobce označil důkazy, tj. zda je 
připraven unést břemeno důkazní, tj. že návrh je odůvodněný. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Uvedená terminologie byla opuštěna a nahrazena pojmem „zneužití 
práva na podání hromadné žaloby“ 
 
Uvedená terminologie může být s ohledem na její budoucí vývoj 
v rámci paragrafového znění následně zaměněna vhodnějšími výrazy. 
V tomto ohledu jde však spíše o obecnou otázku, která by měla být 
řešena v rámci rekodifikace civilního řízení soudního. Pokud proto 
v této oblasti dojde ke změně, bude na ni pochopitelně předkládaný 
návrh reagovat. 
 

5. Připomínka k části 4.2, strana č. 31: 
V části 4.2 (p. 31) je třeba doplnit, že po negativním certifikačním 
rozhodnutí soudu trvají následky zahájení řízení, potvrdí-li to člen 
bývalé skupiny ve stanovené lhůtě. 
 
Odůvodnění: 
Není důvodné, aby každý člen skupiny musel podávat individuálně 
žalobu, když už soud jeden návrh na zahájení řízení má. Mělo by stačit, 
že si ho člen bývalé skupiny osvojí. 

Částečně akceptováno. 
 
  
Do návrhu bylo doplněno, že soud, případně správce skupinového 
nároku, mají informovat jednotlivé členy skupiny o tom, že došlo 
k vydání negativního certifikačního řízení a že je nyní možnost 
žalovat samostatně. 

6. Připomínka k části 4.2, strana č. 31: 
V části 4.2 (p. 31) ÚOOÚ doporučuje setrvat na věcné příslušnosti 
okresních soudů. 
 
Odůvodnění: 
Čtyřstupňová soudní soustava je pro ČR nevhodná a § 9 odst. 2 OSŘ 
generuje problémy pro problémy, což je navíc zhoršeno jeho neustálou 
novelisací. Ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ vychází z chybné koncepce, že 
soudce má být specialista či znalec problematiky. Ve skutečnosti je to 
arbitr, tj. nestranný rozhodčí, který na základě životní moudrosti a 
argumentů stran rozhodne, která z nich je v právu. Navíc podstatou 

Neakceptováno. 
V souladu s trendem, který lze sledovat ve srovnávaných právních 
řádech, se navrhuje, aby k řízení o hromadných žalobách byly 
příslušné „specializované“ soudy. 
 
Po obsahové stránce může jít bezesporu o spory snazší, přesto je 
zvláštní příslušnost odůvodněna procesní komplikovaností řízení. 
Nejde jen o otázku certifikace, ale i určení rozsahu skupiny, „dohled“ 
nad hájením zájmů členů skupiny, apod. 
 
Do kapitoly 3.2.11 ZZ RIA však byly doplněny všechna rizika a 
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hromadných žalob jsou bagatelní spory skutkového charakteru; pouze 
jejich značný rozsah (v počtu žalobců a celkové výši pohledávky) není 
důvod pro jejich přesun na krajskou úroveň. 

možné nevýhody, které jsou s preferovanou alternativou spojeny. 

7. Připomínka k části 4.2, strana č. 31: 
V části 4.2 (p. 31) je ÚOOÚ proti zveřejňování soudem. 
 
Odůvodnění: 
ÚOOÚ se domnívá, že veškeré externí procesní aktivity by se měly dít 
z vůle žalobce, tedy z jeho soukromé iniciativy. Soud má být aktivní 
toliko dovnitř, tj. ve vztahu k oběma stranám. Ustavení typu: „zapojí se 
do uveřejňování také soud“ + „toto uveřejňování bude 
zprostředkovávat soud. O dalším vhodném způsobu rozhodne soud a 
pověří jím zástupce skupiny“, je proto nevhodné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. ÚOOÚ od zásadní připomínky ustoupil. 
 
Otázka uveřejňování informací o probíhajících řízeních je věcí zcela 
klíčovou, a to zejména s ohledem na naplnění požadavku práva na 
spravedlivý proces. Bez řádné informovanosti veřejnosti se proto 
hromadné řízení neobejde. 
 
Skutečnost, že se soud zapojí do uveřejňování až ve fázi zahájení 
řízení, došlo-li k certifikaci řízení, a to prostřednictvím zřízeného 
centrálního místa (kupř. po vzoru insolvenčního rejstříku, portálu 
eJustice či webového rozhraní), je zcela legitimním požadavkem pro 
právní úpravu, která musí být v souladu s právem na spravedlivý 
proces.  
 
Co se týká další podoby uveřejňování prostřednictvím správce 
skupiny, zástupce skupiny, potažmo jeho advokáta, jde o základní 
způsob uveřejňování, který by měl v maximální možné míře 
zabezpečit informování veřejnosti. Přesto je nutné zajistit, aby se 
každý mohl v jakýkoliv okamžik podívat na jedno centrální místo, 
kde by se nacházely nejaktuálnější informace o tom, zda hromadné 
řízení o jeho nároku probíhá či nikoliv. V opačném případě máme 
značné pochybnosti, zda by zákon obstál před Ústavním soudem. 
 
Nedostatky zvoleného řešení jsou nicméně zmíněny v ZZ RIA 
v kapitole 3.2.12 

8. Připomínka k části 4.2: 
V části 4.2 je nezbytné dopracovat otázku litispendence. 
 
Odůvodnění: 
Ačkoliv lze souhlasit s tím, že certifikace opt-out řízení je překážka 
jiného opt-out řízení, neměla by být překážkou opt-in řízení v téže 
věci, tj. neměla by být přípustná pouze individuální žaloba, ale též 

Akceptováno. 
 
V případě vedení žaloby v režimu opt-in bude možné separátně vést 
vícero hromadných žalob, budou-li taktéž založeny na principu opt-
in. Tím dojde k utvoření několika skupin, které budou tvořeny lidmi, 
kteří chtějí v uvedené skupině být a za tím účelem do ní i vstoupili. 
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kolektivní, se jmenovitě určenými účastníky na základě jejich projevu 
vůle. Je to prevence žalob nastrčených nebo neschopných žalobců. 

Naopak je-li žaloba ovládána opt-out režimem, nebude následně 
možné vést další hromadnou žalobu v téže věci taktéž založenou na 
opt-out principu. Po vystoupení z hromadného řízení se však 
vystoupivší člen může domáhat svého nároku prostřednictvím žaloby 
individuální popř. ve výjimečných případech prostřednictvím žaloby 
hromadné – avšak založené na principu opt-in.  
 
Tyto výjimky byly do textu předkládaných dokumentů doplněny. 
 

9. Připomínka k části 4.2, strana č. 34: 
V části 4.2 (p. 34) je nutné splnění omezit na soudní úschovu. 
 
Odůvodnění: 
Stát si musí ponechat dozor nad vyplacenou částkou. Advokátní 
úschova je proto zcela nevhodná. 

Akceptováno. 
 
 
Návrh byl omezen pouze na soudní úschovu. 
 

10. Připomínka k části 4.2, strana č. 35 až 37: 
V části 4.2 (pp. 35–7) je nezbytné 2 % částky a maximální výši 5 000 
000 Kč podstatně snížit. 
 
Odůvodnění: 
Tak vysoký soudní poplatek by byl faktickou bariérou hromadných 
žalob. 

Neakceptováno. 
 
 
Předně si dovolujeme obecně shrnout, že soudní poplatek bude 
hrazen jednak za certifikační řízení a pak následně po kladném 
certifikačním řízení bude dopočítáván na základě celkově 
uplatňované částky, která bude určena v samotném certifikačním 
rozhodnutí. 
 
Pokud jde o soudní poplatek za certifikační fázi, ten bude na základě 
připomínek z navrhovaných 50 000 Kč snížen na polovinu, tedy na 
25 000 Kč. 
 
U soudního poplatku vyměřeného po kladném certifikačním 
rozhodnutí prozatím setrváváme v tuto chvíli na 2% částce z celkové 
žalované částky, maximálně však 5 000 000 Kč.  
 
Tato koncepce má své opodstatnění. Snížení „certifikačního“ 
soudního poplatku usnadní správcům skupiny vstup do první fáze 
řízení, ve které se teprve rozhodne, zda uplatňované nároky mají 
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vůbec žalobní potenciál a zda žaloba splňuje všechny ostatní 
podmínky. Tím dojde alespoň částečně ke snížení rizika kladeného na 
osobu žalobce, jenž řízení zpravidla financuje sám.  
 
Až po kladném certifikačním rozhodnutí by tak měla nastat fáze, 
která bude soudním poplatkem více zpoplatněna, a to i s přihlédnutím 
k náročnosti řízení a toho, co je „v sázce“. V tuto chvíli lze očekávat, 
že ze strany žalovaného bude vyšší vůle ke smíru a rovněž celkové 
riziko se snižuje, proto bude i obstarání financování na tuto fázi 
snazší. 
 
Konečná podoba procentuální výše soudního poplatku stejně jako 
jeho „zastropování“ je však ponechána na fázi tvorby 
paragrafovaného znění.  

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
 
Mgr. Vlastislav 
Svoboda 
Vlastislav.Svobo
da@msmt.cz 
tel. 234812179 

1. Připomínka: 
Upozorňujeme, že v předkládaném materiálu není vyjasněna povaha 
řízení s tím, že je zřejmé, že se nemůže v případě řízení o hromadné 
žalobě bez dalšího jednat o občanskoprávní řízení ve smyslu 
občanského soudního řádu, který se podle předkladatele použije pouze 
subsidiárně. Upozorňujeme, že pokud by nebyly vyjasněny základní 
zásady, mohly by vzniknout aplikační problémy, z nichž některé 
nastiňujeme níže. Požadujeme tedy vyjasnit, jaké základní zásady se na 
dané řízení použijí a materiál v tomto smyslu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Z materiálu již dnes plyne, že jde o modifikované civilní řízení 
sporné a uplatní se tak všechny obecné zásady, byť budou 
v nezbytném rozsahu modifikovány. Z důvodu vznesené připomínky 
a vyjasnění, byla do předkládaných dokumentů vložena část 
zabývající se touto problematikou. Dovolujeme si tak nově odkázat 
na kapitolu 4.2.4 Průběh řízení a certifikace věcného záměru. 
 
Nad rámec písemné připomínky byla též zapracována otázka týkající 
se „zájmu“ skupiny, jehož respektování soud v nezbytném rozsahu 
v průběhu řízení kontroluje, jehož vymezení je k nalezení ve stejné 
kapitole. 
 
 

2. Připomínka: 
Upozorňujeme, že předkládaný materiál řádně nespecifikuje výjimky, 
na které se institut hromadných žalob nepoužije, například lze zmínit 
vztah hromadných žalob k problematice uplatnění náhrady škody dle 
zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Z materiálu tedy 

Akceptováno. 
 
Výjimkám z věcné působnosti zákona se nově věnuje část kapitoly 
věcného záměru 4.2.1 i kapitola 3.2.3 ZZ RIA. Jedná se především o 
oblasti:  

- Práva plynoucího z veřejného, zejm. správního práva 
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není vůbec zřejmé, zda bude možné domáhat se náhrady škody (nikoliv 
nemajetkové újmy) proti státu v rámci hromadné žaloby či nikoli.  
Mělo by být zváženo, zda v případě, že by hromadné žaloby mohly být 
uplatňovány i ve zmíněném režimu, je taková úprava vhodná a 
žádoucí. Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném 
ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

(veřejná subjektivní práva) 
- Práva, která se uplatňují v rámci nesporného řízení, o nichž 

nelze uzavřít smír (rodinné právo) 
- Zvláštní úprava v ZOK (§ 390 ZOK) 
- Uplatňování nároků z titulu zákona č. 82/1998 Sb. 

 
Nad rámec tedy bylo doplněno, že uplatňování nároků proti státu 
z titulu odpovědnosti státu za újmu způsobenou nesprávným úředním 
postupem anebo nezákonným rozhodnutím v režimu hromadných 
žalob nebude možné. Pokud však stát jednal jakožto účastník 
soukromoprávních vztahů, v těchto případech bude hromadná žaloba 
za splnění podmínek přípustná. 
 
S dalšími výjimkami se nepočítá, nicméně omezení bude plynou ad 
hoc z povahy nároků, neboť některé typicky/zpravidla nebudou 
splňovat podmínky certifikace. 
 
Text této kapitoly se věnuje nejen podrobnému popisu oblastí, na něž 
právní úprava hromadných žalob nedopadá, ale i otázce, které osoby 
budou potenciálně čelit riziku podání hromadné žaloby (okruh 
žalovatelných subjektů).  
 

3. Připomínka: 
Z věcného záměru dále také nevyplývá, zda se předkladatel zabýval 
tím, že existují také spory, u nichž není dána pravomoc soudů. 
Kupříkladu dle § 129 zákona o elektronických komunikacích se u 
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTU“) může spotřebitel 
domáhat rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění vedeného 
s osobou vykonávající komunikační činnost. Toto rozhodnutí ČTU je 
pak bez dalšího vykonatelné. Takovéto spory by se daly považovat za 
„typické spotřebitelské spory“, avšak věcný záměr se nezabývá 
otázkou, zda by i v těchto případech bylo možné podat hromadnou 
žalobu, nebo by rozhodovací kompetence byla ponechána pouze ČTU, 
který spory rozhoduje individuálně. Požadujeme výše uvedené 
vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 

Akceptováno. 
 
Na základě připomínky byla tato oblast zapracována. Dovolujeme si 
zdvořile odkázat na kapitolu 4.1 věcného záměru. 
 
Obecně bylo vyjasněno, že kompetence nesoudních orgánů typu ČTÚ 
nebo ERÚ dotčena nebude. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

47 

 
Tato připomínka je zásadní. 
4. Připomínka: 
Dále nám také není zřejmé, zda má předkladatel představu, jak se bude 
postupovat v případě existence rozhodčích doložek. Ačkoliv dle § 2 
zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů nelze ve 
smlouvách uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem dohodnout, 
že o majetkových sporech mezi nimi bude rozhodovat jeden nebo více 
rozhodců anebo stálý rozhodčí soud, je otázkou, zda by i tak nemohly 
nastat případy, kdy budou ujednány rozhodčí doložky u 
„nespotřebitelských smluv“, ze kterých by pak následně mohla být 
podána hromadná žaloba. V takovém případě se věcný záměr 
nezmiňuje o vztahu mezi hromadnou žalobou a případnými rozhodčími 
doložkami (např. musely by se spory i přesto hromadně projednat v 
rozhodčím řízení, nebo by se v případě hromadné žaloby k rozhodčí 
doložce nepřihlíželo). Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v 
daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Předkládané materiály byly vhodně doplněny o postup v řízení 
v případě existence rozhodčích doložek, blíže viz kapitolu 4.1 
věcného záměru. 
 
 
Obecně lze konstatovat, že rozhodčí doložky budou mít před 
hromadnou žalobou, stejně jako jakoukoliv jinou žalobou, přednost. 
Nelze však vyloučit, že bude hromadně žalováno na určení 
neplatnosti rozhodčí doložky, na což může plynule navázat případné 
hromadné řízení. 
 
 

5. Připomínka: 
V případě řízení v tzv. „opt-out“ režimu mohou dle znění věcného 
záměru účastníci řízení na straně žalobce (dále jen „žalobci“) z řízení 
vystoupit a nárok buď vůbec neuplatnit, nebo jej mohou naopak 
uplatnit v individuálním řízení. Z materiálu však již nevyplývá, zda je 
možné ve stejné věci vést vícero hromadných žalob. Představme si 
situaci, že z projednávané hromadné žaloby vystoupí polovina žalobců, 
jelikož nejsou spokojeni se službami advokáta či např. nechtějí uzavřít 
smír. Není jasné, zda by mohla zmíněná početná polovina původních 
žalobců opět podat hromadnou žalobu v téže věci s jiným pro ně 
vyhovujícím advokátem či zda by případně mohla z řízení vystoupená 
část žalobců v případě úspěchu původních žalobců, kteří v řízení 
zůstali, následně znovu uplatnit své nároky v hromadné žalobě ve 
stejné věci, když je jim známo, že původní žalobci uspěli. Dále 
upozorňujeme, že by také mohl nastat případ, kdy by nemuselo jít o 
vystoupené žalobce, ale od začátku by se vedlo vícero hromadných 

Akceptováno. 
 
Otázku vedení vícero hromadných žalob i vztah kolektivního a 
individuálního řízení řeší detailně kapitola 4.2.7 věcného záměru, na 
kterou si v této věci dovolujeme odkázat, popř. též kapitola 3.2.8 ZZ 
RIA. 
 
 
 
 
Hromadná žaloba v režimu opt-out bude možná jen jedna, zatímco 
paralelní vedení žalob v režimu opt-in vyloučeno nebude. 
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žalob ve stejné věci s tím, že předpokládaný celkový počet žalobců by 
se například rozdělil na půl. Požadujeme výše uvedené vysvětlit a 
materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka: 
V předloženém materiálu dále také postrádáme podrobnější popis 
postupu a přípravy hromadné žaloby v tzv. „opt-in“ režimu. Není 
zřejmé, zda je v souladu s věcným záměrem nezbytné před podáním 
žaloby uveřejnit také úmysl podat hromadnou žalobu a následně čekat, 
zda se přihlásí další účastníci na straně žalobce. Tato skutečnost má 
vliv na to, zda bude možné hromadnou žalobu vůbec podat. Dále z 
materiálu nevyplývá, zda může soud sám iniciovat hromadnou žalobu, 
pokud ví, že se v obdobné věci vede vícero řízení. Upozorňujeme, že v 
takovém případě by mohl soud teoreticky spojit tato řízení v jednu 
hromadnou žalobu (např. pokud je místně příslušný soud v místě 
bydliště/sídla žalovaného, měla by být všechna řízení vedena u 
stejného soudu). Dále je třeba vyjasnit, jak by se dále řešily případné 
již vzniklé náklady řízení v jednotlivých řízeních před spojením do 
hromadné žaloby popř. povinné zastoupení jedním advokátem. 
Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
K otázce postupu a přípravy hromadné žaloby ovládanou principem 
opt-in, sdělujeme následující. 
 
Je v zájmu samotného žalobce, aby informace o možném podání 
hromadné žaloby uveřejnil – a tím jednak získal další potenciální 
členy skupiny, jež mají uplatnitelný nárok, a jednak též snadněji 
splnil podmínky pro certifikaci. Nejde však o jeho povinnost. 
Samotnou volbu opt-in režimu může žalobce navrhnout v žalobě, 
konečné rozhodnutí však záleží na soudu a jeho certifikačním 
usnesení. 
 
Hromadné řízení se bude zahajovat vždy podáním hromadné žaloby, 
nikoliv ex officio. Spojování věcí se bude uskutečňovat standardně 
podle současného o.s.ř., s tím, že spojování již probíhajících řízení do 
hromadného řízení podle zvláštního zákona o hromadných žalobách 
v režimu opt-in není vhodné - bude na vůli každého z účastníků, zda 
se budou chtít do hromadného řízení připojit. 
 
Ve zbytku připomínky byl věcný záměr průřezově doplněn, nicméně 
samotným režimem opt-in se detailněji zabývá kapitola 4.2.11 
věcného záměru.  
 
 

7. Připomínka: 
Upozorňujeme, že není zcela zřejmé, proč žalovaný v případě jeho 
neúspěchu nehradí žádné náklady řízení žalující straně, která měla ve 
věci úspěch, ale tyto náklady jsou odečítány z požadované a vysouzené 
částky. Takové řešení je nekoncepční ve vztahu k právnímu řádu České 
republiky a zejména zcela ignoruje skutečnost, že jednou z funkcí 

 
 
Akceptováno. 
 
Došlo ke změně koncepce, nově bude vznikat jakékoliv straně sporu 
nárok na náhradu nákladů řízení jako v každém jiném běžném 
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náhrady nákladů řízení je její sankční povaha. V případě prohry však 
žalovaný zaplatí „pouze“ plnění, které dle zákona žalobcům náleží, a i 
když se bude jednat o několikamiliónové sumy, sankční postih zde 
chybí. V případě absence povinnosti platit žalobci náklady, zůstává zde 
tak prostor, aby např. banky nadále zaváděly nové poplatky s 
vědomím, že nejsou korektní. Pokud je dotčení spotřebitelé nebudou 
hromadně žalovat, tak na těchto poplatcích banky vydělají, a naopak 
pokud bude proti nim podána hromadná žaloba, tak uhradí pouze to, co 
by jinak nevydělaly, kdyby nešly do „rizika“, zda je nakonec někdo 
zažaluje či nikoli. Není zde potom žádný sankční aspekt v podobě 
hrozby hrazení vysokých nákladů v případech, kdy si je žalovaný od 
okamžiku zavedení poplatků vědom toho, že by případný soudní spor 
prohrál. Považujeme za vhodné, aby byla sankční povaha náhrady 
nákladů řízení alespoň částečně zachována. Požadujeme ve smyslu 
uvedeném materiál přepracovat a doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

civilním řízení. 
 
Otázce financování je nově věnována celá kapitola 4.2.10 věcného 
záměru. Dále se jí zabývá i kapitola 3.2.18 ZZ RIA. 
 

8. Připomínka: 
Upozorňujeme, že občanskoprávní řízení v českém právním prostředí 
je zásadně nalézacím řízením a není v něm uplatňována vyšetřovací 
zásada. Je tedy na žalobci, aby tvrdil a prokázal skutečnou výši plnění 
a unesl tedy důkazní břemeno. Není zřejmé, jak se v případě 
hromadných žalob má prokazovat výše nároků, když prakticky nelze 
určit přesný počet žalobců. Není nám tedy zcela zřejmé, jak se počet 
žalobců bude odhadovat. Upozorňujeme, že nemůže být věcí soudu, 
aby toto zjišťoval, ale je na žalobci, aby prokázal, že žalobců skutečně 
bylo tolik, kolik tvrdí, s čímž souvisí celková výše nároku. Od 
uvedeného se odvíjí riziko, že počet žalobců bude podceněn a následně 
by se o vysouzené plnění chtělo přihlásit více lidí, než s kolika advokát 
v návrhu počítal. Ve věcném záměru řešení tohoto problému zcela 
chybí. Není zejména jasná vzájemná vazba mezi rozhodnutím o 
hromadné žalobě, které zakládá překážku věci rozsouzené a možností 
případně podat další hromadnou žalobu, resp. individuální žalobu. 
Oproti tomu se materiál zmiňuje, že v praxi může nastat opačná 
varianta, že se nepřihlásí všichni dotčení účastníci a část finančních 

Akceptováno. 
 
Ve světle této připomínky byl   návrh věcného záměru blíže 
rozpracován a doplněn. 
 
Obecně lze říci, že vymezení okruhu subjektů a jejich nároků bude 
otázkou certifikace. V této fázi se zejména počítá se součinností 
žalovaného, neboť bez této součinnosti bude možné skupinu a její 
nároky určit jen výjimečně. V tomto ohledu bude do návrhu blíže 
zapracována tzv. vysvětlovací povinnost - tj. pokud jde o důkazy, 
které nemá žalobce k dispozici a nemůže je při objektivním 
posouzení situace získat, vzniká žalovanému tzv. vysvětlovací 
povinnost, na jejímž základě má druhé straně a soudu sdělit všechny 
potřebné údaje. Vysvětlovací povinnost byla již dovozena českými 
soudy - např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 
12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2014, 
sp. zn. 22 Cdo 2851/2013 či nález ÚS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. 
ÚS 987/07. 
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prostředků následně po nějaké době připadnou státu. Nebo naopak v 
případě, že odhadovaný počet žalobců byl příliš vysoký a z vysouzené 
sumy se vyplatila jen malá část, pak lze uvést, že žalovanému byla 
uložena k zaplacení nepoměrně vysoká částka. V případě že by byly 
proti žalovanému podány žaloby individuálně, pak by mu bylo uloženo 
zaplatit částku signifikantně nižší. Požadujeme výše uvedené vysvětlit 
a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Zároveň je možné do budoucna zvážit rozšíření úpravy institutu 
zpřístupnění důkazního prostředku (tzv. disclosure či discovery), 
který nyní obsahuje zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské 
soutěže. 
 
K této problematice blíže v kapitole 4.2.4 průběh řízení a certifikace. 

9. Připomínka: 
Dle našeho názoru by i v případě hromadných žalob mělo být možno 
uzavřít mezi stranami smír, avšak v tomto případě by dle věcného 
záměru soud neposuzoval pouze soulad se zákony, ale posuzoval by i 
to, zda je smír v zájmu celé skupiny žalobců. Otázka vyvstává, v jaké 
fázi řízení by soud mohl uzavřít smír, jelikož jak už bylo popsáno výše, 
v civilním řízení se obecně neuplatňuje vyšetřovací zásada s tím, že 
soud má posuzovat navrhovaný smír, tedy zda je výše náhrady v 
souladu se zájmem skupiny žalobců. Za situace, že by byl podán návrh 
na uzavření smíru např. před zahájením dokazování nebo na samém 
začátku dokazování, nemá soud k dispozici dostatečné podklady, na 
základě kterých by mohl posoudit, zda je navrhovaný smír v zájmu 
skupiny žalobců. Oproti tomu, pokud soud odmítne schválit smír z 
důvodu, že není v zájmu skupiny žalobců, pak tímto krokem v zásadě 
stranám předjímá svoje rozhodnutí ve věci (např. že žalující strana dle 
jeho názoru má šanci uspět nebo že suma navrhovaná ve smíru je 
nedostatečná). Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném 
ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Otázce smíru se nově věnuje věcný záměr, a to v kapitole 3.2.8 pod 
názvem „Smír, rozhodnutí a plnění na základě rozsudku“.  
V závěrečné zprávě se problematice věnuje kapitola 3.2.17. 
 
Smír bude moci být uzavřen prakticky kdykoliv za řízení, to znamená 
jak v certifikačním řízení, tak v řízení následném. Přezkum soudního 
smíru bude spočívat jednak v posouzení souladnosti s hmotným 
právem a jednak ve vyhodnocení otázky, zda takto schválený smír 
dostatečně sleduje zájmy všech členů skupiny - kupř. z hlediska výše 
uplatňovaných nároků v. nároků obsažených ve smíru. 
 
Je přitom nutné si uvědomit, že stejně jako soud při schvalování 
smíru v civilním řízení neposuzuje materiální správnost soudního 
smíru, tj. zda odpovídá skutkovým zjištěním (posuzuje pouze, zda 
neodporuje hmotnému právu v širokém slova smyslu), nebude soud 
ani v případě posuzování souladnosti se zájmy skupiny hodnotit, zda 
je smír v souladu s jeho zjištěními, ale pouze, zda odpovídá zájmu 
členům skupiny v tom nejširším slova smyslu. Zda je pro ně 
výhodný, zda někteří ze členů nejsou nedůvodně upřednostňovány, 
zda žalobce nezíská neúměrně vysokou odměnu apod.  
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
 

10. Připomínka: Akceptováno jinak. 
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Dále upozorňujeme, že v případě vyplácení podílů z vysouzené částky 
je advokátovi svěřena pravomoc posoudit, zda dotyčný splňuje 
podmínky pro vyplacení finančních prostředků. Můžeme tedy 
konstatovat, že se jedná o jakési „důkazní řízení“, na základě kterého 
advokát rozhoduje, zda dotyčný má nárok na jejich vyplacení. Dalo by 
se tak dokonce říci, že advokát supluje postavení soudu, což s ohledem 
na povahu výkonu advokátní činnosti, jako jednoho z druhů podnikání, 
byť svébytného, nepovažujeme za vhodné. Požadujeme výše uvedené v 
materiálu zcela přeformulovat nebo vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vzhledem k tomu, že došlo ke koncepční změně v pozici advokáta 
(viz zejména kapitolu 4.2.6 věcného záměru), je tato funkce obecně 
svěřena správci skupiny anebo jiné osobě působící v roli žalobce 
(potažmo jejímu právnímu zástupci). Tato pozice stran distribuce 
přisouzeného nároku je spíše administrativní a nelze ji spojovat s rolí 
soudu a s „důkazním řízením“. Takové označení je zavádějící. 
Správce totiž nebude rozhodovat o tom, zda má či nemá osoba nárok 
na vyplacení přisouzené částky. Bude pouze „mechanicky“ posuzovat 
splnění soudem daných podmínek členství ve skupině s uplatněnou 
přihláškou. Jestliže budou podmínky pro výplatu nároku splněny, 
žalobce zahrne tuto osobu do vyúčtování, které bude následně 
předkládáno soudu ke schválení. Mechanismus tohoto schvalování 
lze přirovnat ke schvalování rozvrhu v insolvenčním řízení. 
 
Pakliže nebude osoba, která uplatňuje nárok u žalobce, s výsledkem 
posouzení spokojena, může se prostřednictvím opravného prostředku 
obrátit na soud, který o přihlášce s definitivní platností rozhodne. 
 
 
Mechanismus distribuce byl ve věcném záměru blíže rozveden, a to 
v kapitole 4.2.8, a dále též v kapitole 3.2.14 ZZ RIA.   
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
  

11. Připomínka ke straně č. 33: 
V materiálu je na str. 33 a dále uvedeno, že „Rozsudek bude obsahovat 
celkovou částku, kterou je žalovaný povinen složit na vybrané místo“, 
tedy typicky k advokátovi. Tento postup je dle našeho názoru 
nepřípustný a je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, 
zejména s čl. 36, neboť každý se může domáhat svého práva u soudu. 
Považujeme tedy za nepřípustné, aby soud rozhodoval o celkovém 
nároku s tím, že o konkrétním nároku bude rozhodovat advokát a je 
tedy nezbytné, aby se soud v rozhodnutí konkrétně vyjádřil k nároku 
každého účastníka řízení na straně žalobce. Požadujeme materiál 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
 
Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k zásadním změnám v oblasti 
financování, došlo i k úpravám v otázce na jaké místo bude žalovaný 
povinen složit celkovou částku. Nově půjde pouze o soudní úschovu.  
 
O konkrétním nároku nebude rozhodovat žalobce. Výši konkrétních 
nároků určí soud - a to buď konkrétně (každý člen skupiny má nárok 
na x,-Kč), anebo obecně použitelným vzorcem typu (nárok člena 
skupiny se určí částkou x,-Kč odpovídající náhradě škody za měsíc 
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změnit ve smyslu uvedeném. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

krát počet měsíců, kdy poškozený využíval daný tarif). Úloha žalobce 
bude spočívat v posouzení splnění podmínek členství ve skupině, jak 
je uvedeno výše. 
  
Nedochází zde k narušení práva podle Listiny základních práv a 
svobod (čl. 36), neboť soud ve svém rozhodnutí pochopitelně uvede 
souhrnnou částku, avšak ta je zjištěna a stanovena na základě 
jednotlivých nároků. Bude tak zřejmé, kolik činí jednotlivý nárok a 
kolik činí částka v souhrnu. Soud ve svém rozhodnutí stanoví, kolik 
je přisouzeno každému členu skupiny – obecně anebo konkrétně - 
aniž by je však musel jednotně vyjmenovávat. 
 
Pro případy, kdy nebudou nároky pro každého člena skupiny stejné, 
je možné využít tzv. podskupin.  Pro každou jednotlivou podskupinu 
bude tak soudem stanovena částka, která odpovídá uplatňovanému 
nároku. Podskupin se bude využívat v situacích, kdy kupř. 
neoprávněný bankovní poplatek byl některým klientům účtován dříve 
než jiným, a tudíž i celkový uplatňovaný nárok je jiný. 
 
Tyto uvedené skutečnosti byly do materiálu blíže doplněny, viz 
Kapitoly 3.2.8 věcného záměru a 3.2.14 ZZ RIA 
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
 

12. Připomínka: 
Vzhledem k tomu, že osoba, o jejímž nároku se jedná, „může kdykoliv 
z řízení vystoupit“, jak uvádí předkladatel na str. 10, není jasné, o jaké 
částce bude soud následně rozhodovat. Dle informací na str. 10 
materiálu, by se měl nárok toho, kdo z řízení vystoupí (tzv. „opt-out“), 
oddělovat z celkové skupiny, avšak na str. 32 předkladatel uvádí, že v 
případě „opt-out“ je předmětem řízení celá suma nároků a nikoli tedy 
pouze těch přihlášených, jako v případě „opt-in“. Požadujeme výše 
uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Z návrhu je zcela zřejmé, že v režimu tzv. opt-out se zásadně 
projednává celá suma nároků s výjimkou těch, jež patří oprávněným, 
kteří se rozhodli z řízení vystoupit. Tj. vystoupením z řízení dochází 
k oddělení individuálního nároku od celé skupiny nároků a tento 
následně sleduje jiný osud. 
 
To ostatně vyplývá z obou předkládaných materiálů. 
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
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13. Připomínka: 
Dále je nutné poznamenat, že v případě, že dojde k vystoupení 
značného počtu osob a předmětný nárok se tímto bude snižovat až po 
zaplacení soudního poplatku advokátem, částka, kterou advokát 
potenciálně může v případě úspěchu získat, by mohla být menší, než 
byly jeho celkové výdaje. Otázkou tedy je, zda budou v souvislosti s 
vystoupením jakékoli osoby snižovány také soudní poplatky a zda 
případný rozdíl bude advokátovi vrácen. Požadujeme výše uvedené 
vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Částka se snižovat nebude, nicméně pokud bude mít hromadná 
žaloba ve věci úspěch, vznikne (nově žalobci) nárok na náhradu 
nákladů řízení, včetně soudního poplatku. 
 
Z toho důvodu je ostatně výše soudního poplatku nastavena poměrně 
vstřícně (namísto 5% z žalované částky 2%) a je také zastropována.  
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
 

14. Připomínka: 
Předkladatel dále na str. 10 zmiňuje, že advokát bude mít povinnost 
řádně prosazovat zájmy i neaktivních členů. V takovém případě je ale 
otázkou, zda do jeho povinnosti patří také to, v případě, že se později 
dozví jmenný seznam všech účastníků, aby kontaktoval všechny 
jednotlivé neaktivní členy a přímo je o probíhajícím řízení informoval. 
Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.       
 
Pro případy, kdy bude (nově) žalobci v průběhu řízení již známý 
jmenný seznam všech členů skupiny, tedy aktivních i těch 
neaktivních, bude mít povinnost je vhodným způsobem vyrozumět o 
právě probíhajícím řízení. Formu takového informování stanoví soud 
s tím, že se může jednat kupř. o informování prostřednictvím 
emailové korespondence, telefonátu, zasláním letáčku, dopisu či 
pouze uveřejnění takové informace ve veřejně sdělovacích 
prostředcích (noviny, televize, internet apod.). Záležet bude na 
individuálním případu – tedy jednak na početnosti skupiny 
poškozených, ale i na oblasti porušení práva, ze kterých nároky 
vzešly. 
 
Kupř. pokud budou poškození klienty mobilního operátora, který jistě 
disponuje jejich emailovými adresami, postačí zaslání informace o 
hromadném řízení na tyto emailové adresy. Současně advokát 
žalobce uveřejnění tuto skutečnost též na svých webových stránkách. 
 
Jestliže se bude jednat o havárii související s poškozením životního 
prostředí, bude vhodné poškozené obeslat letákem či dopisem na 
jejich adresu, která je snadno zjistitelná podle místa, v němž k havárii 
došlo. I zde bude advokát žalobce uveřejňovat informace o řízení na 
svých webových stránkách. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

54 

 
Uvedené příklady byly do předkládaných dokumentů vhodně 
doplněny. Dovolujeme si odkázat na kapitolu 4.2.5 obsaženou ve 
věcném záměru. 
 

15. Připomínka: 
V případě, že advokát nebude řádně prosazovat zájmy členů a soud 
jmenuje nového advokáta, mělo by být vzhledem k potenciálně 
značnému finančnímu nároku z materiálu jasné, jakým způsobem bude 
nový advokát vybírán a jak dojde mezi těmito advokáty k vzájemnému 
finančnímu vypořádání. Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál 
v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Byť došlo ke změnám v postavení advokáta, jeho roli bude nově 
zaujímat žalobce, ať už jde o správce skupiny, zástupce skupiny nebo 
spolek. Na základě podnětné připomínky byly doplněny informace o 
změně správce skupiny v rozsahu odpovídajícím věcnému záměru 
doplněny. 
 
Poté, co bude správce skupiny určen soudem jako nevhodný pro další 
vedení sporu, provede správce jakési mezitímní vyúčtování svých 
výdajů. Soud následně v závěru řízení posoudí náhradu nákladů 
řízení ve vztahu k původnímu a novému správci skupiny zvlášť.  
Detailněji popisuje věc kapitola 4.2.6 a 4.2.10 věcného záměru. 
 
 
 

16. Připomínka: 
Není jasné, co brání tomu, aby většina účastníků po vyhraném řízení o 
hromadné žalobě vystoupila z tohoto řízení ještě před nabytím právní 
moci rozhodnutí a uplatňovala své nároky individuálně. V takovém 
případě by riziko prohry bylo zcela minimální, jelikož soud musí brát 
vzhledem k předchozí judikatuře ohled na legitimní očekávání 
účastníků a zachovat jednotnost rozhodování soudů, jak poznamenává 
předkladatel na str. 32, a navíc by účastník mohl obdržet celou částku a 
nikoli zmenšenou o nadsazené výdaje advokáta. Upozorňujeme, že v 
takovémto případě by žalovaný mohl vydat dokonce dvojnásobnou 
částku, než kterou by musel vydat na základě hromadné žaloby, jelikož 
tato částka by byla navýšena ještě o tyto individuální spory. 
Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 

Vysvětleno. Akceptováno.     
 
Jakkoliv se věcný záměr snaží zachovat právo na vystoupení 
z konaného řízení co nejvíce benevolentní, přesto budou muset být 
určeny lhůty, při jejichž překročení nebude možné využít práva opt-
out. Lhůta pro vystoupení z řízení může být stanovena např. na 6 
měsíců od vydání kladného certifikačního rozhodnutí - bude záležet 
na konkrétním případu. Obdobně bude muset být nastavena i lhůta 
pro vystoupení pro případy uzavření smíru. Alternativně lze místo 
lhůty uvažovat o okamžiku řízení, po jehož uplynutí už nebude 
možné z řízení vystoupit (typicky např. po shromáždění všech důkazů 
apod.). 
 
Materiál byl v tomto ohledu doplněn. 
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Tato připomínka je zásadní.  
 

17. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, bod 1., str. 29:  
Z materiálu není zřejmý rozdíl mezi důvodností a přípustností 
hromadné žaloby, a to zejména ve vztahu k počtu účastníku na straně 
žalobce. Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném 
ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Jde po podmínky přípustnosti žaloby. Hromadná žaloba nezakládá 
další nárok, který by snad musel být doložen z hlediska důvodnosti. 
Jde jen o další procesní prostředek, který je přípustný za splnění 
zvláštních procesních podmínek. 
 
Ve světle výše uvedeného byl do předkládaných materiálů rozdíl 
uveden. Viz. kapitolu 4.2.2 věcného záměru.  

18. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, bod 3. a 4., str. 30: 
Není nám zřejmé, kdo je zástupcem skupiny a kdo je členem skupiny, 
kterým má být skupina reprezentována. V materiálu je třeba upřesnit, o 
koho se jedná, jak bude vybrán, jaké budou jeho práva a povinnosti, 
včetně vyjasnění toho, jakým způsobem má zástupce obeznamovat 
ostatní účastníky na straně žalobce o podstatných skutečnostech např. 
na základě pověření soudu, které zmiňuje materiál na str. 31. 
Požadujeme výše uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Zde si dovolujeme odkázat na kapitolu 4.2.6 věcného záměru, která 
se velmi podrobně zabývá postavením aktérů na straně žalobce.  
 
Lze shrnout, že na řízení se na straně žalobce budou, do větší či 
menší míry, podílet tyto osoby: 

• jeden ze členů skupiny jakožto zástupce skupiny; 
• ostatní členové skupiny; 
• spolek zřízený na ochranu vybraných zájmů; 
• správce skupiny; 
• advokát. 

 
Zástupce skupiny je osoba, které vznikl uplatnitelný nárok a která se 
rozhodla hromadné řízení iniciovat. Vzhledem k tomu, že 
uplatnitelný nárok v obdobné věci vznikl i dalším jiným osobám, 
budou tyto osoby označovány jako členové skupiny. Zástupce 
skupiny, potažmo celá skupina, musí být nejen právně zastoupena, 
ale v případě režimu opt-out a žaloby na peněžité plnění v řízení 
vystupovat prostřednictvím správcem skupiny. 
 
Následné obeznamování se se stavem řízení bude podléhat obecné 
úpravě doručování tak, jak jej známe z o.s.ř. Je ale zřejmé, že pro 
účely vyrozumívání členů skupiny bude muset být užito zvláštní 
úpravy doručování, která se bude od té obecné odchylovat. Pro tyto 
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účely, soud určí přesnou podobu uveřejňování informací pro členy 
skupiny. Může se jednat o zveřejnění informací prostřednictvím 
webových stránek, emailové komunikace apod. Tato povinnost bude 
uložena žalobci. Nad to bude vytvořena centrální platforma, 
prostřednictvím níž bude soud, po zahájení řízení, taktéž uveřejňovat 
stav a informace o hromadném řízení. Taková úprava poskytne 
maximální možnou míru zajištění informovanosti členů skupiny, 
kterou lze legitimně požadovat. 
 

19. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, bod 4., str. 30: 
V předmětném bodě je uvedeno, že účastníci na straně žalobce musí 
být zastoupeni advokátem, jehož zkušenosti a schopnosti odpovídají 
náročnosti kolektivního sporu. Dané tvrzení považujeme za neurčité a 
nad to není zřejmé, jakým způsobem by měl advokát dostatečné 
zkušenosti a schopnosti prokazovat. Požadujeme výše uvedené 
vysvětlit a materiál v daném ohledu doplnit, popř. předmětný bod 
změnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Po změnách, jež předkládané materiály zaznamenaly, nebude na 
osobu advokáta kladeno zvláštních povinností. Jeho volba bude 
záležet na uvážení žalobce. Zároveň je zřejmé, že z důvodu středu 
zájmů není možné, aby advokátem byl některý ze členů skupiny. 

20. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, str. 31: 
Na předmětné straně je uvedeno, že soud bude uveřejňovat informace, 
popřípadě doručovat, prostřednictvím centrálního místa (např. na 
webové stránce). Tento způsob doručování je třeba zákonem 
jednoznačně definovat a rovněž přizpůsobit tak, aby splňoval 
požadavky kladené na řádné doručování. Dále je tamtéž uvedeno, že se 
bude účastníkům na straně žalobce dále doručovat prostřednictvím 
zástupce skupiny nebo advokáta, a to vhodným blíže neurčeným 
způsobem. Takové řešení považujeme za nepřípustné, je věcí soudu, 
aby účastníkům řízení řádně doručoval. Požadujeme materiál změnit a 
doplnit ve smyslu uvedeném. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Otázka uveřejňování informací o probíhajících řízeních je věcí zcela 
klíčovou, a to zejména s ohledem na naplnění požadavku práva na 
spravedlivý proces. Bez řádné informovanosti veřejnosti se proto 
hromadné řízení neobejde. 
 
Ohledně vyrozumívání žalobce, bude platit obecná úprava 
doručování tak, jak jej známe z o.s.ř. Je ale zřejmé, že pro účely 
vyrozumívání členů skupiny bude muset být užito zvláštní úpravy 
doručování, která se bude od té obecné odchylovat. Pro tyto účely, 
soud určí přesnou podobu uveřejňování informací pro členy skupiny. 
Může se jednat o zveřejnění informací prostřednictvím webových 
stránek, emailové komunikace apod. Tato povinnost bude uložena 
žalobci. Nad to bude vytvořena centrální platforma, prostřednictvím 
níž bude soud, po zahájení řízení, taktéž uveřejňovat stav a informace 
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o hromadném řízení. Taková úprava poskytne maximální možnou 
míru zajištění informovanosti členů skupiny, kterou lze legitimně 
požadovat. 
 
Rovněž si dovolujeme odkázat na příslušnou kapitolu věcného 
záměru, v níž je otázka informování řešena, a dále kapitolu 3.2.12 ZZ 
RIA. 
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
 

21. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, str. 32: 
Na předmětné straně je uvedeno, že průběh a obsah řízení se bude 
odvíjet od projednání nároku zástupce skupiny. Není zřejmé, co se 
tímto tvrzením míní, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se 
zřejmě hovoří o hmotněprávním nároku s tím, že skutkové okolnosti 
případu jsou pro každého účastníka na straně žalobce odlišné. Není 
tedy zřejmé, jak se projednání nároku tzv. zástupce bude vztahovat na 
nároky ostatních účastníků. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve 
smyslu uvedeném. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Hromadné žaloby jsou založeny na tom, že soud projednává nároky 
celé skupiny osob najednou. Vzhledem k praktické proveditelnosti 
tohoto požadavku však není pochopitelně v silách soudce, aby 
projednával všechny nároky všech poškozených.  
 
Hromadná žaloba předpokládá, že nároky jednotlivých členů skupiny 
budou natolik podobné/stejnorodé, že společné projednání bude 
možné primárně na základě projednání nároku zástupce skupiny (tzn. 
named plaintiff či group representative). Z toho vyvěrá i podmínka, 
že nárok zástupce skupiny musí být „typizovaný“ - tj. prototyp 
nároku, které mají jednotliví členové skupiny. 
 
Pokud nebude možné určit jednoho společného jmenovatele pro 
všechny, může soud vytvořit „podskupiny“ a v nich projednávat 
jednotlivé podskupinové nároky zvlášť. 
 
Ve smyslu výše uvedeného a na základě připomínky byly materiály 
doplněny. 

22. Připomínka: 
Podle našeho názoru soud nemůže bez dalšího přerušit řízení o 
individuálním nároku jen proto, že se vede řízení o hromadné žalobě v 
obdobné věci, nejedná se totiž o předběžnou otázku ve smyslu § 109 
odst. 1 písm. b), resp. odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu. 
Žalobce vládne žalobě a je oprávněn řádně uplatnit svůj nárok v 

Neakceptováno. Rozpor. 
 
Uvedenému případu se věnuje věcný záměr v kapitole 4.2.7. 
Smyslem je zamezit odlišnému rozhodování ve stejných věcech. 
Pokud zahájí jednotlivec řízení před podáním hromadné žaloby, 
může v individuálním řízení pokračovat, pokud z hromadného 
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individuálním řízení bez ohledu na to, že je podána hromadná žaloba. 
Máme tedy za to, že navrhovaný postup je v rozporu s ústavním 
pořádkem. Rovněž ve stejné části materiálu není vyřešeno na jak 
dlouhou dobu, resp. do jakého okamžiku, by bylo řízení o 
individuálním nároku přerušeno, či zda se má jednat o přerušení řízení 
na dobu neurčitou. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu 
uvedeném. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vystoupí.  
 
Taková úprava dává možnost, aby se předcházelo nejednotné soudní 
rozhodovací praxi a zároveň byl naplněn požadavek legitimního 
očekávání. 
 
Návrh věcného záměru i ZZ RIA byly v tomto ohledu rozšířeny a 
doplněny. Stejně tak je nově řešena otázka vícero hromadných žalob. 
K tomu viz kapitoly 4.2.7 věcného záměru a 3.2.7 a 3.2.8 ZZ RIA.  
 
 

23. Připomínka k materiálu, kapitola 4.2, str. 33: 
Na předmětné straně je uvedeno, že výkonu rozhodnutí či exekuce v 
případě nesplnění celé částky se bude oprávněn domáhat pouze 
advokát. Se zmíněným navrhovaným postupem nemůžeme souhlasit, 
jelikož věcný záměr se zabývá toliko řízením nalézacím, tzn. řízením o 
hromadné žalobě. Řízení vykonávací je věc zcela jiná, kdy každý se 
může sám v souladu se zákonem domáhat výkonu svého přiznaného 
práva. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno.          
Jakkoliv je nutné oddělovat řízení nalézací od řízení vykonávacího, 
bude nutné upravit též „hromadný postup“ při vymáhání nároků 
přiznaných v hromadném řízení. Bez takové úpravy by zvláštní 
úprava pro kolektivní ochranu individuálních práv postrádala smysl. 
Jedině „odčerpáním“ celého nepoctivého zisku mohou hromadné 
žaloby skutečně naplnit svoji úlohu. Za tímto účelem bude materiál 
doplněn a upraven. 
 
Fázi vykonávací je věnována nově vložená kapitola věcného záměru 
(4.2.9) a také kapitola ZZ RIA (3.2.15), na které si v souvislosti 
s touto připomínkou dovolujeme zdvořile odkázat. 
 
MŠMT s vypořádáním souhlasí. 
 

24. Připomínka k materiálu, kapitola 1.4, str. 8 a kapitola 3.3, str. 
22: 
Upozorňujeme, že v materiálu je ve vztahu k tzv. kauze „Dieselgate“ 
uváděn rozdílný počet kusů zakoupených automobilů v České 
republice. Doporučujeme materiál sjednotit ve smyslu uvedeném. 
    

Akceptováno. 
 
Materiál byl upraven. 

25. Připomínka k materiálu, kapitola 1.4, str. 8: 
Doporučujeme pro úplnost doplnit na předmětné straně do poslední 
věty prvního odstavce za slova „krajským soudem“ odpovídající částku 

Akceptováno. 
 
 Materiál byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

59 

dle uvedené tabulky. 
26. Připomínka k materiálu, kapitola 1.5, str. 10: 
Není jasné, na jakých zdrojích předkladatel zakládá své tvrzení, že se z 
řízení odhlašuje pouze malé procento osob. V materiálu by tak měl být 
doplněn odkaz na zdroj dané informace a zároveň nepovažujeme za 
vhodné uvádět pouze data z USA, když, jak předkladatel na str. 7 
uvádí, mají hromadné žaloby „zastánce i mezi zástupci práva 
kontinentálního“. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 
uvedeném. 

Akceptováno. 
Do textu byl doplněn zdroj, pokud jde o USA. Údaje z evropských 
států nejsou k dispozici. 
 
 

27. Připomínka: 
Doporučujeme provést jazykovou korekturu materiálu: Např. 
doporučujeme ve druhém odstavci na str. 5 materiálu slova „za škodu 
způsobená“ nahradit slovy „za škodu způsobenou“, dále doporučujeme 
v předposledním odstavci na str. 6 nahradit slovo „veřejno-právních“ 
slovem „veřejnoprávních“ atd. 

Akceptováno. 
 
Materiál byl upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
 
Mgr. Kamila 
Brunovská 
kamila.brunovska
@mze.cz 
 

1. Připomínka k otázce úspory ze strany státu: 
Úspora na straně státu 
Požadujeme doplnit širší analýzu předpokládaných úspor na straně 
státu v souvislosti s nahrazením mnoha řízení o individuálních 
žalobách jedním řízením o hromadné žalobě. Vzhledem k 
navrhovanému zavedení nového institutu „certifikace“ a vzhledem k 
jednoznačně vyšší náročnosti řízení o hromadné žalobě (také ve 
spojitosti s nutností v celém řízení rozhodovat o procesních úkonech 
opt-out/opt-in) se jeví předpokládané úspory na straně státu – tak jak 
jsou předloženy v modelových případech – nadnesené a fakticky 
nereálné. V komparaci nejsou zahrnuty zvýšené nároky vyplývající ze 
zvýšených požadavků na činnost soudců jak v rámci certifikačního 
řízení, tak v řízení o hromadné žalobě samotné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Text i výpočty byly ve spolupráci s ekonomickým odborem upraveny 
a doplněny. Analýza i přehledné tabulky jsou k dispozici v kapitole 
6.1.1 pod názvem Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty, na kterou si dovolujeme zdvořile odkázat. 

2. Připomínka vztahující se k podmínce početnosti skupiny: 
Podmínka početnosti skupiny 
Považujeme za vhodnější stanovit minimální velikost skupiny  pro 
využití institutu hromadné žaloby (např. 10 osob), a to zejména za 
účelem zabránění zneužití tohoto institutu k šikaně žalovaných.  

Vysvětleno. 
 
Stanovení minimální hranice, a to zejména s ohledem na různorodost 
oblastí, na něž bude právní úprava dopadat, není možné. Ať už se 
jedná o nároky vznikající v oblasti životního prostředí, 
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Pokud předkladatel stanovuje za jednu z podmínek adekvátní početnost 
skupiny a zároveň zakotvuje princip opt-out, je nezbytné určit hranici 
počtu osob, pod kterou již není možné vést řízení o hromadné žalobě. 
V návrhu věcného záměru se stanovuje tzv. „předřízení“ – certifikační 
řízení, ve kterém budou určeny podmínky konkrétního řízení o 
hromadné žalobě. Považujeme za nutné rozvést, kdo a jakým 
způsobem a do jakého okamžiku (stadia řízení) bude rozhodovat o 
splnění podmínky početnosti skupiny, příp. jak bude možnost využití 
opt-out omezena. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnaneckých či spotřebitelských sporů, pro všechny tyto oblasti 
nelze dopředu určit jedno společné číslo označující minimální počet 
členů skupiny. 
 
Z tohoto důvodu je zásadně ponecháno na uvážení soudu, zda o 
žalobě v certifikačním řízení rozhodne kladně nebo řízení o 
hromadné žalobě pro nesplnění podmínky početnosti, odmítne. 
Taktéž lze opětovně poukázat na možnost vedení sporu na základě 
režimu opt-in, jestliže by režim opt-out nebyl adekvátním řešením. I 
z tohoto důvodu může být stanovení minimální hranice zavádějící.  
 
K certifikačnímu řízení a splnění jeho podmínek si dovolujeme 
odkázat na kapitolu 3.2.7 závěrečné zprávy RIA, popř. kapitola 2.1 
tamtéž. 
 
Splnění podmínek pro certifikaci, stejně tak jako certifikační fázi 
samotné, jsou věnovány kapitoly věcného záměru č. 4.2.2 a 4.2.4 a 
dále též příslušné pasáže ZZ RIA.  
 
MZE s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

3. Připomínka k právnímu zástupci, financování sporu a 
nákladům: 
Právní zástupce a financování sporu, náklady  
Návrh klade značné požadavky (odborné, organizační i finanční) na 
advokáta skupiny – přitom materiál neobsahuje žádné informace o 
předběžných konzultacích této problematiky s Českou advokátní 
komorou, ze kterých by bylo zřejmé, zda bude ze strany advokátů 
zájem o tyto náročné a do značné míry i riskantní pozice.  
Navržená úprava tak povede k tomu, že advokáti nebudou ochotni v 
těchto sporech převzít zastoupení, nebo jej převezmou pouze v 
procesně a věcně zcela triviálních případech, a k naplnění představ 
předkladatele, tedy že bude docházet ke zvýšené ochraně poškozených, 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na časté připomínky k celkové otázce financování sporu i 
z jiných připomínkových míst, zejména pak vzhledem 
k připomínkám České advokátní komory, bylo přistoupeno ke 
koncepční změně v doposud věcným záměrem nastavené  roli 
advokáta. Jeho postavení se nebude již nikterak odlišovat od té, jež 
zastává i v individuálním řízení. Roli investora bude plnit tzv. 
správce skupiny, který k tomuto bude akreditován ze strany 
ministerstva. Otázkám specifikace jeho funkce, postavení v řízení i 
kupř. odlišnostem pro řízení vedené podle opt-out či opt-in režimu, se 
podrobně zabývá kapitola 4.2.6 věcného záměru. Posouzením 
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vůbec nemusí vést. 
 
Dále není zřejmé, proč by advokát měl nést náklady řízení v případě 
neúspěchu ve věci, když přitom řízení ze své vůle neinicioval a řízení 
nebylo vedeno v jeho prospěch.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

jednotlivých variant se zase věnují vybrané pasáže kapitola 3 ZZ 
RIA.  
 
 
 

4. Připomínka k odměně advokáta  
Odměna advokáta 
Požadujeme doplnit, podle jakých pravidel bude soud 
určovat/přiznávat konkrétní výši odměny v rozmezí 10-30% z 
vysouzené částky. Podle našeho názoru nelze bez dalšího považovat 
tuto výši odměny za nadstandartní, když přitom veškeré náklady řízení 
má nést advokát. 
 
Pokud bude rozsudek znít na plnění např. ve výši 300.000 Kč a soud 
přizná advokátovi odměnu 10%, tedy 30.000 Kč, převýší náklady 
advokáta (tj. náklady na organizaci skupiny a sepis žaloby, certifikační 
poplatek, náklady na zveřejnění sporu, náklady na administraci 
vyplacených částek) jeho odměnu, neboť dle materiálu nebude muset 
žalovaný v případě neúspěchu nahrazovat náklady advokátovi skupiny.  
Stejně tak v případě rozsudku na zdržení se nebo odstranění 
protiprávního stavu nebo u určovacích žalob budou náklady advokáta 
vyšší než obdržená odměna, která se bude dle návrhu vypočítávat dle 
obecných pravidel, což považujeme za nesystematické. 
 
Dále považujeme za zcela zavádějící argument, že odměna advokáta je 
nastavena tak, že se advokátovi zastupování vyplatí, když bude mít 
úspěch alespoň v 1/3 případů. Je třeba totiž vzít v úvahu i časové 
hledisko a hledisko cash flow. Pokud advokát začne v hromadných 
sporech zastupovat a např. první 2 - 3 spory prohraje, bude to pro něj 
mít tak zásadní finanční důsledky, že se pravděpodobně k dalším 
hromadným sporům ani nedostane. Materiál tedy nijak neprokazuje, že 
by nastavená výše odměny pro advokáta vyvažovala případná rizika a 
náklady. V důsledku to může vést k tomu, že žádný advokát nebude 

Akceptováno jinak. 
 
Jak bylo uvedeno výše vzhledem ke koncepční změně financování 
bude advokátovi náležet odměna stanovená dle současné právní 
úpravy a nebude se nikterak odchylovat od zavedené praxe. 
 
Náhrada nákladů řízení bude nově standardní, jako v individuálním 
řízení, tj. bude na ní vznikat nárok i v hromadném řízení. 
 
Konečně pokud jde o odměnu správci skupinových nároků, je tato 
nově stanovena na základní pravidlo 20%, přičemž soud se bude 
moci v konkrétním případě odchýlit oběma směry, uzná-li to za 
vhodné (v intervalu 5-30%) - k tomu blíže viz kapitolu 4.2.10 
věcného záměru. 
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chtít v hromadných sporech zastupovat, a účastníci tak zůstanou bez 
možnosti uplatnit svá práva hromadnou žalobou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

5. Připomínka ke správě fondu: 
Správa fondu (vysouzené částky) 
Není zřejmé, proč by měl advokát v případě úspěchu sám vypořádávat 
jednotlivé nároky žalujících osob a posuzovat, zda se na ně rozsudek 
vztahuje či nikoli. 
 
Požadujeme zpřesnit, jaký režim bude zvolen pro rozhodnutí advokáta, 
ať už kladné či negativní, jaké má mít náležitosti. Z materiálu 
nevyplývá, zda rozhodnutí advokáta bude mít formu jakéhosi 
správního rozhodnutí, nebo se bude i nadále v rámci 
soukromoprávního řízení pohybovat v institutech soukromoprávních a 
na vyplacení částky z fondu se bude uzavírat např. dohoda. Pak je třeba 
určit, jakou podobu bude mít „zvláštní opravný prostředek“ (jak je 
zmíněn v materiálu) – odvolání/žaloba na nahrazení vůle. 
  
Advokát tedy v této fázi bude de facto na jednu stranu nahrazovat 
soud, na druhou stranu dojde k dalšímu zatížení soudů, pokud účastník 
podá „opravný prostředek“ proti rozhodnutí advokáta. V případě, že 
bude podán zmíněný opravný prostředek, advokát se sám dostane do 
sporu, dostane se do střetu zájmů se svým dosavadním příkazcem 
(mandantem). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
 
Ve světle změn, jež věcný záměr zaznamenal v důsledku 
připomínkového řízení, došlo k následujícím úpravám: 
 

- Jediné místo, kam bude žalovaný skládat jemu uložené 
plnění, bude soudní úschova, 

- Správce skupinových nároků bude ten, u kterého se nároky 
uplatní a který bude předkládat soudu jejich seznam pro 
výplatu 

- Soud bude seznam kontrolovat a následně nařídí výplatu 
částek oprávněným, 

- Proti postupu správce skupiny bude existovat opravný 
prostředek. 

 
 
Cílem takové úpravy je nejen věcně správné vyhodnocení 
přihlášených nároků ale i rychlost jejich vyplácení, aniž by byly 
soudy s touto ve skrze administrativní činností přetěžovány. Ve 
zbytku zdůvodnění se dovolujeme odkázat na text věcného záměru 
(dopracovanou kapitolu 4.2.8) a závěrečnou zprávu RIA (kap. 
3.2.14).  
 
MZE s vypořádáním souhlasí. 
 

6. Připomínka doporučující: 
Iniciace žaloby 
Klíčovou fází bude samotná iniciace žaloby, to znamená proces 
formování a ustanovení skupiny podávající hromadnou žalobu. V této 
záležitosti je otázkou, zda bude možné vždy členy takové skupiny 

Akceptováno. 
 
Postup iniciace žaloby byl na základě připomínky šířeji doplněn a 
upraven. Požadované lze nalézt v kapitole 4.2.1 věcného záměru. 
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konkrétně identifikovat na základě zákonného vymezení, anebo se 
bude žalující skupina formovat také jiným způsobem. Proto by bylo 
vhodné doplnit navržený věcný záměr zákona o kapitolu, ve které by 
předpokládaný proces formování žalující skupiny byl přehledně popsán 
a vysvětlen. 

 
 

7. Připomínka doporučující:  
Princip opt-out/opt in 
I přes argumeny předkladatele bychom v souvislosti s výše uvedeným 
považovali za vhodné otevření široké odborné diskuse ohledně 
primárního principu pro úpravu hromadných žalob (princip opt-out 
nebo opt-in), případně necháváme na zvážení možnost ponechat volbu 
principu hromadné žaloby na rozhodnutí soudu (v rámci certifikačního 
řízení), a to s ohledem na povahu řízení, předmět sporu a možnosti 
jeho dopadu, ale také na rozsah účastníků v této počáteční fázi řízení. 
Nic pak nebrání tomu, aby po určité době účinnosti zákona byla 
provedena analýza týkající se rozsahu a výsledků užití jednotlivých 
režimů a po jejím zhodnocení provedena případná novelizace. V této 
souvislosti nelze přehlédnout, že primární použití principu opt-out by 
mohlo mít za následek i výrazně větší zatížení žalovaných v případě 
neúspěchu v těchto typech sporu a je otázka, zda je takový stav 
žádoucí, a to i s ohledem na předpokládanou povinnost úhrady plnění 
ze sporu do "fondu" a navrhovaná pravidla nakládání s tímto fondem.    

Vysvětleno. 
 
Předně je nutné poznamenat, že věcným záměrem zvolená varianta 
vychází z kombinace principů opt-out a opt-in. Konkrétně je zvolena 
ta varianta, jež předpokládá jako vůdčí princip režim opt-out 
(zásada). Avšak pokud by pro řízení režim opt-out nebyl 
nejvhodnějším způsobem pro vedení sporu, je možné aplikovat režim 
opt-in jako výjimku (kapitola 3.2.2 ZZ RIA a dále též 4.2.3 věcného 
záměru). 
 
Dále je důležité, že informaci o tom, který z režimů je aplikován na 
dané řízení, rozhodne a určí soud ve svém certifikačním rozhodnutí, 
přičemž důraz bude kladen zejména na přání žalobce. Za tímto 
účelem bude soud posuzovat zejména hledisko výše uplatňovaných 
nároků, početnost skupiny apod. Výběr konkrétního režimu, ať už 
opt-out nebo opt-in, bude tak na jeho uvážení. 
 
I zde si dovolujeme zdvořile poukázat na kapitolu 4.2.1 a 4.2.3 
věcného záměru věnující se podmínkám řízení a posouzení, kdy je 
možné použít ten či onen režim. 
 
 
 

8. Připomínka doporučující: 
Zástupce skupiny 
Pokud je v celém textu návrhu věcného záměru používán pojem 
"zástupce skupiny" (který by vystupoval v roli iniciátora řízení a  
žalobce), formulace v tomto případě vždy odpovídají předpokladu, že 
půjde pouze o jednu osobu. V praxi ale může nastat situace (a lze ji 
považovat i za obvyklejší), kdy v této pozici iniciátorů bude vystupovat 

Akceptováno. 
 
Text předkládaných dokumentů byl dle připomínky upraven. 
Vystupování více osob v pozici zástupce skupiny bude možné. 
 
O rolích jednotlivých aktérů nově pojednává kapitola 4.2.6 věcného 
záměru. 
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menší skupina osob. Není zřejmé, zda věcný záměr počítá s možností, 
že by zákon umožňoval, aby v pozici "zástupce skupiny" vystupovalo 
společně více osob (pokud ano, bylo by asi vhodné stanovit jejich 
maximální počet). 

ÚOHS 
 
Mgr. Jiří Plachý 
tel. 542 167 784 
jiri.plachy@com
pet.cz 

1. Připomínka doporučující: 
Doporučuji více akcentovat jednu z významných oblastí, kde se mohou 
tyto žaloby využívat, což je soukromoprávní vymáhání soutěžního 
práva, viz zákon č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě 
škody v oblasti hospodářské soutěže). V návaznosti na tuto skutečnost 
je potřebné uvést předložený věcný záměr do souladu s uvedeným 
zákonem, případně nastavit jasná pravidla pro budoucí aplikaci obou 
právních předpisů. Předložený materiál totiž na několika místech s 
nároky spotřebitelů vznikajícími i z protisoutěžního jednání operuje 
(byť tedy výrazně preferuje spíše soutěž nekalou). V předloženém 
materiálu není dále uvedeno, jakým způsobem bude „konkrétní 
speciální“ zákon o vymáhání soutěžních škod a tento nový „obecně 
speciální“ předpis o hromadných žalobách vedle sebe fungovat v praxi.   

Akceptováno. 
 
Uvedené aspekty byly do věcného záměru i závěrečné zprávy RIA 
doplněny. 

2. Připomínka k zvolenému režimu opt-out: 
Dále poukazuji na fakt, že věcný záměr se kloní k zavedení systému 
„opt – out“, aniž by byl nějak odůvodněn příklon k této variantě. V 
materiálu je na str. 15 pouze kusá zmínka o tom, že systém „opt – out“ 
mají i některé evropské země. Je třeba zejména upozornit, že v 
Doporučení Komise č. 2013/396/EU ze dne 11. června 2013 je naopak 
v bodě 21 výslovně zmíněno, že by měl být užíván systém „opt – in“. 
Navíc má být každá výjimka z této zásady „založena na důvodech 
řádného výkonu spravedlnosti“. Náležité odůvodnění výběru této 
varianty by mělo být tedy nezbytnou součástí věcného záměru. V 
materiálu jsou na podporu navržené varianty pouze velmi stručně 
zmíněna data ohledně uplatňování „opt – out“ v USA, ale již není např. 
citován zdroj těchto dat. Považuji proto za podstatné, aby tvůrce normy 
zpracoval srovnávací analýzu těchto systémů v rámci EU a aby 
navrhovaná varianta logicky z této analýzy vycházela – analýza by 

Vysvětleno. 
 
Dovolujeme si odkázat na kapitolu 3.2.2 závěrečné zprávy RIA, jenž 
se důkladně tomuto tématu věnuje.  
 
Nad to lze doplnit následující: 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle byla nakonec 
zvolena varianta principu opt-out jakožto zásada vůdčí, doplněná o 
možnost aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy 
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měla být přiložena k věcnému záměru, resp. posléze v důvodové 
zprávě k návrhu zákona.  
 
 Tato připomínka je zásadní. 

princip opt-out nebude tím nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Samotný režim opt-in však neřeší věcným záměrem 
identifikovaný problém tzv. racionální apatie, neboť v případě 
nutnosti přihlášení se do řízení, což je ve své podstatě jen formální 
krok, nevykazují osoby se zanedbatelným nárokem jakoukoliv 
aktivitu. Jakkoliv je tedy tento režim ze strany EU doporučovaný, šlo 
by pouze o „zdokonalení“ stávajícího mechanismu, který sám o sobě 
neposkytuje dostatečné řešení na poli kolektivní ochrany práv.  
 
ÚOHS s navrženým vypořádáním souhlasí. 
 

3. Připomínka k otázce smluvní volnosti při výběru advokáta: 
Z dokumentu není dále zřejmé, zda a proč by mělo docházet k omezení 
smluvní volnosti při výběru advokáta jednotlivými žalobci, obzvláště 
tehdy, když bude pro některé zvolený advokát (jako osoba) 
nepřijatelný (např. se s ním budou soudit); resp. jak to řešit. Pokud to 
není z povahy věci nutné (např. z procesních důvodů), mám za to, že 
omezení smluvní volnosti při výběru advokáta není vhodné, mj. se tím 
omezuje soutěž v dané oblasti. Navrhuji tedy, aby uvedená myšlenka 
byla opuštěna, resp. aby bylo možné dosáhnout změny advokáta (různé 
skupiny žalobců mohou mít různé zájmy, různí advokáti budou mít 
různé schopnosti, atd.). 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.   
 
 
Nově bude na vůli žalobce, aby si advokáta zvolil dle svého uvážení.  
 
Roli advokáta převezme tzv. správce skupinových nároků, což bude 
soukromoprávní subjekt, který naplňuje v zákoně vymezené 
objektivní podmínky a který pro tuto činnost získal od ministerstva 
akreditaci. Uvedené opatření je nutností s ohledem na ochranu členů 
skupiny, ale i na ochranu a finanční zájmy žalovaného. Blíže k tomu 
odkazujeme na kapitolu 4.2.6 věcného záměru a dále kapitoly 3.2.5 a 
3.2.18 ZZ RIA. 

4. Připomínka ke složení soudu: 
Z předloženého materiálu rovněž nevyplývá, z jakého důvodu by 
neměl o věcech hromadných žalob rozhodovat senát soudců oproti 
civilním samosoudcům. Jednak může jít o velmi složité případy, 
jednak by to mohlo zaručovat větší názorovou pluralitu, která je v 
dosavadním systému (byť ne zcela funkčnímu) zaručena. Srovnej např. 
s pracovněprávními spory. Z uvedeného důvodu navrhuji, aby takto 
složité věci, jakými bezpochyby hromadné žaloby jsou (bude se jednat 
o vysoké částky požadované náhrady škody) byly rozhodovány 

Akceptováno. 
 
V souladu s připomínkou bylo doplněno do závěrečné zprávy RIA i 
do věcného záměru. 
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speciálními senáty krajských soudů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
5. Připomínka k certifikačnímu řízení: 
Návrh věcného záměru zavádí speciální druh řízení v rámci civilního 
řízení soudního, tzv. certifikační řízení (fáze), kdy by soud měl mít 
posílenou funkci, „dohlížet“ na činnost advokáta i zástupce skupiny a 
zkoumat, zda smír odpovídá zájmům celé skupiny (oproti povinnosti 
„zohledňovat“ viz bod 28 č. 2013/396/EU Doporučení). Dále uvádím, 
že jsou stručně nastíněna pravidla dosti odlišná od klasických. 
Certifikace je spíše typická pro systém reprezentativních žalob a 
materiál by měl zásadně vyjasnit, o jaký systém se bude jednat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
  
Do návrhu byl blíže rozveden popis zásad, které se v průběhu řízení 
uplatní, a dále popis jednotlivých fází před a po certifikaci (kapitola 
4.2.4 věcného záměru). Dále bylo blíže rozvedeno, zda řízení bude 
řízením skupinovým anebo reprezentativním (k tomu blíže viz 
kapitolu 3.2.5 ZZ RIA).  

6. Připomínka ke stanovení výše odměny pro advokáty: 
Materiál počítá s nadstandardní odměnou (10-30% z přiznaného 
plnění) pro advokáta skupiny. Není ale nijak specifikováno, jak byla 
stanovena právě tato hranice a na základě jakých dat, případná 
komparace s již existujícími systémy kolektivního vymáhání. Obdobně 
jednotný soudní poplatek paušální a následný soudní poplatek a systém 
jejich výpočtu není nijak rámcově nastíněn. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Otázka odměny (nově správce skupinových nároků, nikoliv 
advokáta) byla řešena po vzoru americké právní praxe, kde advokáti 
dostávají mezi 20-35%. S ohledem na reálie ČR došlo nicméně 
k drobnému snížení této částky. Do věcného záměru i závěrečné 
zprávy byly doplněny zdroje, z nichž bylo uvedené zjištěno. 
 
Otázka soudního poplatku je řešena v kapitolách 3.2.19 ZZ RIA a 
4.2.10 věcného záměru. Jde o řešení, které bylo zvoleno s ohledem na 
praktickou stránku věci a zároveň snahu zachovat regulační funkci 
soudního poplatku (z tohoto důvodu byla vyloučena paušálně 
stanovená výše). 

ÚVČR – KOM 
(Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility) 
 
Mgr. Bohumil 
Peterka 
                      
Mgr. Barbara 

Úvodem: 
Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 
se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 
Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
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Šteiner Baffiová  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se dotýká zejména: 

• doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných 
zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se 
zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v 
souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie 
(2013/396/EU) (dále jen „doporučení“), které mj. doporučuje 
členským státům, aby: 

- měly na vnitrostátní úrovni prostředky kolektivní 
právní ochrany týkající se zdržení se jednání a 
náhrady škody, které jsou v souladu se základními 
zásadami stanovenými v tomto doporučení; 

- na základě jasně vymezených podmínek 
způsobilosti určily zastupující subjekty, které 
mohou podávat reprezentativní žaloby, přičemž 
takový subjekt by měl mít neziskovou povahu a 
měl by existovat přímý vztah mezi hlavními cíli 
subjektu a právy přiznanými právem Unie, o 
kterých se v žalobě tvrdí, že byla porušena; 

- v nejrannější možné fázi soudního řízení zavedly 
ověřování skutečnosti, že se neprojednávají věci, u 
kterých nejsou splněny podmínky pro kolektivní 
žalobu, a věci zjevně právně nepodložené; 

- stanovily, že strana, které prohraje řízení o 
kolektivní žalobě, nahradila za podmínek platných 
v příslušných vnitrostátních právních předpisech 
nezbytné náklady řízení, které vynaložila vítězná 
strana, přičemž původ prostředků žalující strany 
by měl být ověřován; 

- umožnily projednávání jediné kolektivní žaloby u 
jediného soudu v přeshraničních věcech; 

- stanovily, že strana žalující by se měla vytvářet na 
základě výslovného souhlasu fyzických nebo 
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právnických osob, které tvrdí, že jim vznikla škoda 
(zásada „opt-in“), přičemž každá výjimka z této 
zásady, ať již ze zákona nebo z rozhodnutí soudu, 
by měla být založena pouze na důvodech řádného 
výkonu spravedlnosti; 

- vytvořily vnitrostátní registr kolektivních žalob; 
atd. 

Návrhu se v širších souvislostech dotýká především: 
• Listina základních práv EU, zejm. čl. 47, 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze 

dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 
závazkové vztahy, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 
dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o 
žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů 
spotřebitelů, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze 
dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 

 
1. Obecná připomínka: 
Vzhledem k tomu, že doporučení vydávaná podle čl. 292 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nejsou závazná, nemohou vyvolat závazné 
účinky. Nevytvářejí tedy práva, kterých by se jednotlivci mohli 
dovolávat před národními soudy. Přesto Soudní dvůr dovodil, že 
doporučení nejsou bez právního významu. Národní soudy jsou, podle 
jeho vyjádření, povinny vzít doporučení v úvahu v případech, kdy 
rozhodují spory jim předložené, zejména když tato doporučení „vnášejí 
světlo“ do výkladu národních opatření přijatých za účelem jejich 
implementace nebo kde jsou zaměřena na doplnění závazných unijních 
pravidel.(srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 1989 ve 
věci C-322/88  Grimaldi) 
 

Akceptováno. 
Jednotlivé body doporučení byly blíže rozebrány v kapitole 5.3.3 
věcného záměru. 
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I přes nezávazný charakter doporučení je tudíž nutno se jimi zabývat. 
Mělo by tedy být zváženo, nakolik může být daný předpis soft-law 
zohledněn, a měly by být učiněny takové kroky, aby bylo, s ohledem 
na možnosti České republiky, v maximálně možné míře dosaženo cíle, 
které daný předpis předvídá. Případné nezohlednění daného soft-law 
předpisu by mělo být řádně odůvodněno (srov. rovněž čl. 23 
Metodických pokynů). 
 
Považujeme proto za nezbytné, aby se předkladatel v rámci zhodnocení 
slučitelnosti s právem Evropské unie vyjádřil ke konkrétním 
požadavkům, které doporučení klade, vysvětlil, které se rozhodl v 
návrhu provést a které nikoli a zdůvodnil proč (přinejmenším odkazem 
na příslušnou část zprávy RIA). 
2. Připomínka ke straně č. 54: 
Ke str. 54 návrhu (implementaci směrnice 2009/22/ES) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na 
zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, nahradila na 
str. 54 zmiňovanou směrnici 98/27/ES. Na téže straně je uvedeno, že 
tato směrnice již byla do právního řádu ČR transponována. 
Požadujeme návrh doplnit o vyjádření, zda a popřípadě jakým 
způsobem bude uvedená implementace ovlivněna přijetím návrhu 
zákona o hromadných žalobách. 
 

Akceptováno. 
Po dohodě s MPO bylo stanoveno, že právní úprava § 25 odst. 2 ZOS 
nebude přejata do spotřebitelského kodexu, nýbrž stane se součástí 
nového zákona o hromadných žalobách. Ve své podstatě půjde o 
přenesení stávající úpravy do nového zákona (ledaže dojde ke 
změnám směrnice na úrovni EU). 
 
To je rovněž uvedeno ve věcném záměru i v závěrečné zprávě RIA. 

3. Připomínka ke straně č. 45: 
Ke str. 45, poslední odstavec návrhu (aplikovatelnost Listiny 
základních práv EU) 
 
Návrh na str. 45, poslední odstavec, vylučuje Listinu základních práv 
EU z přezkumu ústavnosti. K tomu je přinejmenším nutno dodat, že 
judikatura Soudního dvora EU nepožaduje pro aplikaci Listiny 
základních práv EU existenci unijní úpravy přímo v konkrétní oblasti, 
postačí, že se jedná např. o procesní aplikaci hmotněprávních norem 
práva EU(např. rozsudek ze dne 5. dubna 2016 ve spojených věcech C 
404/15 a C 659/15 PPU, Aranyosi a Căldăraru, stanovisko generálního 

Akceptováno. 
Odstavec byl vypuštěn. 
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advokáta přednesené dne 7. září 2017 ve věci C 298/16, Ispas). 
Působnost Listiny základních práv EU v odvětví hromadných žalob 
proto v žádném případě nelze vyloučit. Uvedený odstavec proto 
považujeme za zavádějící a doporučujeme jej vypustit. 
 
 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

UZSČR 
(Unie 
zaměstnavatelský
ch svazů ČR) 
 
 
Mgr. Filip 
Hanzlík 
hanzlik@czech-
ba.cz 
tel.: 224 422 085 
 

1. Obecná připomínka: 
Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dopisem č.j. MSP-102/2016-LO-
SP/9 ze dne 26.9.2017 do mezirezortního připomínkového návrh 
věcného záměru zákona o hromadných žalobách (dále jen „Návrh“). 
Zastáváme názor, že Návrh je (i) zpracován předčasně, a (ii) v 
klíčových koncepčních bodech se zásadně odchyluje od kontinentální 
právní tradice, ze které čerpá právní řád ČR, a zároveň je v příkrém 
rozporu se zásadními parametry Doporučení Evropské komise o 
společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající 
se zdržení jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s 
porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU) (dále jen 
„Doporučení EK“ -  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1507564047537&uri=CELEX:32013H0396) 
 

 
Celkově vyhověno technickým změnám, koncepčním 
nevyhověno. 
Přetrvává rozpor. 

2. Obecná připomínka – předčasné zpracování z pohledu práva 
EU: 
Předčasné zpracování – právo EU. Předčasnost, resp. nevhodné 
načasování Návrhu vnímáme ve dvou rovinách. Z pohledu 
očekávaného evropského zákonodárství lze mít za to, že Evropská 
komise připravuje právní úpravu kolektivní právní ochrany 
individuálních práv a nároků, a to pravděpodobně ve formě směrnice. 
O tom svědčí mimo jiné i nedávno prováděný průzkum právní úpravy 
hromadných žalob v jednotlivých členských státech, jehož výsledky by 
měly být zveřejněny v průběhu podzimu tohoto roku, jak to vyplývá z 
projevu eurokomisařky Věry Jourové dne 28. září 
2017(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-
2019/jourova/announcements/speech-commissioner-jourova-release-
us-chamber-institute-legal-reforms-consumer-public-opinion-poll_en). 

Neakceptováno. 
Ministerstvo si je velmi dobře vědomo činností Evropské komise na 
poli kolektivní ochrany práv a zároveň se na nich přinejmenším v roli 
připomínkového místa podílí.   
 
V tuto chvílí však žádné další legislativní změny v evropském právu 
nejsou na pořadu dne. Komise pouze zjišťuje účinnost stávajících 
mechanismů a není zřejmé zda, v jaké podobě a v jakém časovém 
horizontu dojde ke změnám. 
 
Zároveň se Ministerstvo domnívá, že vzhledem k radikálním 
odlišnostem jednotlivých národních úprav - a to jak v obecném 
přístupu, tak v konkrétních detailech, nebude mít Komise pro 
případné zásadní změny dostatečnou podporu ze strany jednotlivých 
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Lze zároveň předpokládat, že pokud Evropská komise přistoupí k 
tvorbě unijního předpisu v oblasti hromadných žalob, bude tato právní 
úprava vycházet z principů obsažených v Doporučení EK. Principy 
právní úpravy Návrhu jsou však s Doporučením EK v ostrém a 
mnohočetném rozporu. Z hlediska legislativní ekonomie a z pohledu 
předvídatelnosti a rozumného uspořádání právního řádu je tedy podle 
našeho přesvědčení nanejvýš vhodné, aby Návrh buď respektoval 
základní principy Doporučení EK – a v takovém případě by musel být 
zcela přepracován – nebo aby předkladatel vyčkal s předložením 
návrhu právní úpravy hromadných žalob na legislativní iniciativu 
Evropské komise. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

členských států.  
 
Nadto je nutné upozornit, že činnost Komise se v tuto chvíli týká jen 
a pouze spotřebitelského práva (jakkoliv doporučení EK je širší), 
zatímco věcný záměr zákona počítá s mnohem širším využitím. 
 
Ze všech těchto důvodů považujeme za nevhodné vyčkávat, jak se 
iniciativa na poli práva EU vyvine. Ostatně je to sama EU a dále jiné 
mezinárodní organizace, které Českou republiku za nedostatečnou 
procesní úpravu kolektivních řízení dlouhodobě kritizují. 
 
Nad rámec připomínky bychom rádi odkázali na kapitolu 5.3.3 
věcného záměru, která pojednává o souladu se závazky plynoucími 
z práva EU. 
 

3. Obecná připomínka – předčasné zpracování z pohledu práva 
ČR: 
Předčasné zpracování – vnitrostátní pohled. Zastáváme názor, že 
Návrh je předkládán předčasně a nevhodně i z pohledu 
předpokládaného a očekávatelného vývoje vnitrostátního 
zákonodárství. Konkrétně se domníváme, že takto masivní změna 
procesních pravidel musí být podrobena odborné oponentuře a diskuzi 
nikoli odděleně, nýbrž s patřičnou intenzitou v rámci probíhajících 
rekodifikačních prací směřujících k vytvoření návrhu nového 
občanského soudního řádu.  Jsme tedy toho názoru, že pokud by se 
právní úprava hromadných žalob měla stát součástí českého práva, pak 
by k tomu mělo dojít v rámci rekodifikace civilního soudního procesu 
a tato úprava by měla být součástí nového OSŘ. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je třeba odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 
řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň lze očekávat, že práce 
na obecném civilním kodexu potrvají s ohledem na jeho zásadní 
důležitost a nutnost široké veřejné debaty déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
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rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
civilního řádu soudního čekat. 
 
V této souvislosti odkazujeme na teze věcného záměru nového 
civilního řádu soudního, které již byly zveřejněny. Následné práce na 
obou předpisech se plánují koordinovat. 
 
Otázka je nově blíže rozpracována v kapitole 4.1 věcného záměru a 
kapitole 3.2.1 ZZ RIA. 
 

4. Obecná připomínka 
Nevhodnost Návrhu z důvodu zásadních rozporů s Doporučením EK. 
 
Základním cílem Návrhu je zavést do českého právního řádu 
komplexní a ucelenou kolektivní ochranu individuálních práv. Toho by 
mělo být dosaženo zakotvením institutu hromadné žaloby, přičemž za 
inspirativní předkladatel v tomto kontextu považuje americkou úpravu 
tzv. classaction. Zastáváme názor, že zvolená koncepce je pro státy s 
kontinentálním právním systémem nevhodná a ve vztahu k právnímu 
řádu ČR je naprosto neorganická, a navíc principiálně odporuje 
základním závěrům Doporučením EK. Až na výjimky popsané v 
Návrhu není v kontinentálních evropských státech instrument 
hromadných žalob standardní součástí právních řádů, a to i přes 
aktivitu Evropské unie v této oblasti.  V ustanovení čl I. odst. 2 
Doporučení EK se uvádí: „Každý členský stát by měl mít na 
vnitrostátní úrovni prostředky kolektivní právní ochrany týkající se 
zdržení se jednání a náhrady škody, které jsou v souladu se základními 
zásadami stanovenými v tomto doporučení. Tyto zásady by měly být 
společné v celé Unii a měly by respektovat různé právní tradice 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
 
Ministerstvo si je vědomo skutečnosti, že zde existuje doporučení EK 
na poli ochrany vybraných práv a že návrh věcného záměru zákona 
se v několika ohledech od tohoto doporučení odlišuje. 
 
I přesto však Ministerstvo trvá na podobě návrhu, který byl 
předložen, a to z několika důvodů: 
 
• Předně není pravdivé tvrzení, že hromadné žaloby jsou 

kontinentálnímu právnímu řádu cizí a že je právní úpravy 
členských států i přes snahu EU neobsahují. Opak je pravdou; 
určitou formu kolektivní ochrany práv obsahují téměř všechny 
státy, které lze z pohledu ČR považovat za inspirace hodné - 
Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Švédsko, 
Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Maďarsko atd. Nelze tedy 
říci, že by státy na tuto výzvu EU nereagovali. Naopak, ČR se 
neexistencí úpravy dostává na chvost Evropské unie. 
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členských států. Členské státy by měly zajistit, aby řízení ve věci 
kolektivní právní ochrany byla čestná, spravedlivá, včasná a 
nevyžadovala vysoké náklady.“ Je pozoruhodné, že ačkoli sám 
předkladatel označuje Doporučení EK za „klíčové“ (viz str. 58 
Návrhu), text Návrhu se od Doporučení EK zásadním způsobem 
odchyluje v  
(i) zakotvení principu „opt-out“ coby vůdčímu principu 
navrhované právní úpravy; 
(ii) pojetí subjektů aktivně legitimovaných k podání návrhu na 
zahájení řízení o kolektivní/hromadné žalobě; 
(iii) předpokládaném způsobu financování hromadných žalob;a v 
neposlední řadě 
(iv) koncepci stanovení odměny za právní služby advokáta 
zastupujícího stranu žalující.  
 
Pokud by byl v budoucnu institut hromadných žalob upraven na úrovni 
Evropské unie, lze očekávat, že úprava bude vycházet z Doporučení 
EK. V zájmu stability právního řádu České republiky, předvídatelnosti 
a právní jistoty by tak Česká republika, resp. předkladatel, měl podle 
našeho názoru, vyčkat na vývoj evropské legislativy a vznik závazné 
evropské právní úpravy, k čemuž se v této věci velice pravděpodobně 
dříve či později dojde. V opačném případě hrozí, že nedlouho po 
zavedení nového institutu hromadných žalob v ČR bude nutné 
vnitrostátní českou právní úpravu měnit. 
 
V případě, že se Česká republika rozhodne nečekat s úpravou na 
Evropskou unii, považujeme za nezbytné, aby došlo k zásadnímu 
předpracování Návrhu tak, aby byl v souladu s Doporučením EK, 
neboť Návrh zjevně přichází s řešeními, která jdou opačným směrem. 
A to navzdory tomu, že zásady rozpracované v Doporučení EK by 
měly být společné v celé EU. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

• O rozsáhlosti a rozmanitosti právních úprav svědčí rovněž i 
komparativní analýza, která je součástí ZZ RIA (viz kapitolu 2.3 
ZZ RIA) 
 

• Skutečnost, že jde o Doporučení o něčem vypovídá - otázka 
hromadných žalob je natolik politickou a koncepční, že se EU 
dosud nepodařilo žádný závazný dokument prosadit a o jeho 
prosazení v budoucnu lze jen pochybovat. Jde tedy jen o 
doporučení, státy nemají povinnost se doporučením řídit. 
 

• Vzhledem k zásadnosti otázky, úzkém sepjetí s jednotlivými 
nastaveními civilních procesů atd. se Komise při přijímání 
Doporučení přiklonila k variantě, která je nejvíce 
„kompromisní“, zároveň zohlednila, že mnohé státy již úpravu 
implementovanou mají a že mezi nimi nelze hledat společné 
jmenovatele. I z těchto důvodů Komise zůstala u Doporučení, a 
to v té „nejmírnější podobě“. 
 

• Komise využití opt-out nevylučuje. 
 

Detailnější pojednání je nově obsaženo v kapitole 5.3.3 věcného 
záměru. 
 
 

5. Připomínka k principu „opt-out“ a neexistenci požadavků na 
kvalifikaci osoby oprávněné zahájit spor: 

Neakceptováno. 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
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Za nežádoucí zejména považujeme přijetí pravidla „opt-out“ jako 
základního principu celé právní úpravy, a to nejen u žalob na zdržení 
se jednání, ale i u žalob na náhradu škody. Podle Návrhu by všechny 
osoby mající v téže věci obdobný nárok měly být ze zákona účastny na 
řízení a jeho výsledku (pokud neprojeví svou vůli z řízení vystoupit a 
zahájit své individuální řízení), přičemž osoby, které nebudou 
vystupovat v pozici zástupce skupiny, nebudou mít oprávnění činit v 
řízení tzv. dispoziční úkony.   
 
Nežádoucím se nám jeví i návrh, aby řízení mohl zahájit (a stát se 
zástupcem skupiny) kterýkoliv z dotčených subjektů – nejsou 
navrženy odpovídající podmínky způsobilosti (vyjma neexistence 
střetu zájmů) pro zástupce skupiny (například neziskový 
charakter).  
 
Navržená koncepce prakticky znamená, že kterýkoli individuální 
spotřebitel (například kterýkoliv vlastník vozidla s vadným dieselovým 
motorem), pokud se spojí s dostatečně silnou a motivovanou advokátní 
kanceláří, bude moci zahájit hromadné řízení s dopady pro celý 
segment a zabránit tak ostatním účinně hájit své zájmy a ovlivnit 
výsledek řízení. Taková koncepce odporuje právu na spravedlivý 
proces zakotvenému v článcích 36 a 37 Listiny základních práv a 
svobod (dále jen „LZPS“). Ostatní členové skupiny v důsledku toho, 
že jiný člen byl rychlejší a zahájil kolektivní řízení dříve, budou nuceni 
(a) buď přijmout roli pasivně přihlížejícího účastníka řízení, který 
kromě osobní výpovědi před soudem nebude mít jinou možnost 
ovlivnit průběh a výsledek řízení, nebo (b) vystoupit z procesu a 
zahájit své řízení vlastní - se všemi důsledky, včetně nutnosti platit 
soudní poplatky a další náklady řízení. Zvolené řešení dle našeho 
názoru odporuje zejména: (i) právu domáhat se stanoveným postupem 
svého práva u nezávislého a nestranného soudu (viz čl. 36 odst. 1 
LZPS), (ii) právu na pomoc v řízení před soudy (viz čl. 37 odst. 2 
LZPS), a zejména (iii) zásadě rovnosti účastníků řízení (viz čl. 37 odst. 
3 LZPS).  
 

vytyčeny jednoznačné cíle, jež by zákon o hromadných žalobách měl 
dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny jednotlivé 
varianty možného řešení týkající se otázky, jakým principem bude 
celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po pečlivém uvážení 
založeném na rozboru právní komparace, zvážení všech dopadů a 
zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena varianta 
ovládaná principem opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností 
aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-
out nebude tím nejvhodnějším řešením. 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Samotný režim opt-in však neřeší věcným záměrem 
identifikovaný problém tzv. racionální apatie, neboť v případě 
nutnosti přihlášení se do řízení ze strany osob, jež mají uplatnitelný 
nárok – povětšinou dosahující malé výše, ztrácí tito potenciální 
žalobci zájem. Byť je tento režim ze strany EU doporučovaný, 
jednalo by se pouze o ryze formální změnu mechanismu, který sám o 
sobě funguje jen stěží a neposkytuje dostatečné řešení na poli 
kolektivní ochrany práv do té míry, do jaké to nabízí režim opt-out.  
 
Nejen z tohoto důvodu je zřejmé, že hlavním principem nemůže být 
režim opt-in, jenž důsledně nesleduje cíle na novou právní úpravu 
kladené.  
 
Věcný záměr byl nicméně na základě připomínky doplněn o typické 
případy, na něž se bude vztahovat režim opt-out a režim opt-in.  
 
Otázka procesní legitimace je věcným záměrem dostatečně řešena 
v kapitole 4.2.2 a 4.2.6 věcného záměru i v kapitole 3.2.5 a 3.2.9 ZZ 
RIA. Pokud někdo bude naplňovat podmínky členství ve skupině, 
může hromadnou žalobu podat. To, zda je odpovídajícím 
„reprezentantem“ skupiny, bude zkoumat soud v rámci certifikace. 
V tomto ohledu odkazujeme na závěry v materiálu u této 
problematiky uvedené. 
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Je třeba upozornit, že ani případné využití práva na vystoupení 
(„opt-out“) příslušnému členovi skupiny neposkytne plnou 
kontrolu nad případným úspěchem či neúspěchem v jeho 
individuálním řízení. Předložený Návrh totiž předpokládá, že i 
výsledek tohoto individuálního řízení bude do značné míry závislý na 
výsledku řízení o hromadné žalobě. Individuální řízení bude možné 
přerušit a vyčkat na závěry řízení kolektivního. Navržená koncepce je 
snadno zneužitelná, a to nejen v konkurenčním boji (formou iniciování 
účelové hromadné žaloby proti konkurentovi). Lze si i představit, že by 
se škůdce (potenciální žalovaný) mohl účelově dohodnout s některým z 
poškozených, aby zahájil účelové kolektivní řízení s cílem získat pro 
škůdce příznivější výsledek nebo zabránit účinnému vymožení nároků 
velké skupiny poškozených.  
 
Daná koncepce zásadně odporuje Doporučení EK. Rádi bychom 
upozornili zejména na body 4. – 7. Doporučení EK, které upravují 
zásady pro určení subjektu oprávněného podat hromadnou žalobu, a 
body 21. – 24. Doporučení EK, které ve sporech o náhradu škody 
požadují ustavení strany žalující na základě principu „opt-in“ (k účasti 
ve skupině se vyžaduje výslovný souhlas poškozeného). 
 
Zásadní slabinu Návrhu spatřujeme v absenci mechanismu určení 
skutečného a konečného počtu dotčených subjektů (např. 
spotřebitelů), a tím i absenci nástroje pro určení celkové vzniklé 
újmy. Výsledkem modelu opt-out tak nezbytně bude situace, kdy 
žalovaná částka bude vším možným, než jen částkou, která skutečně 
vznikla jako nárok určité skupině osob. Žalovaný by se v důsledku 
tohoto ocital v extrémní právní i finanční nejistotě a současně čelil 
složité důkazní situaci, neboť negativní skutečnosti je obecně velmi 
obtížné prokázat. Jinak řečeno by pro žalovaného bylo extrémně 
obtížné a náročné prokázat, že žalobce nezahrnul do žaloby více 
subjektů, než bylo skutečně poškozeno/zasaženo, přičemž máme za to, 
že tímto bude žalovaný krácen na svém právu na spravedlivý proces. 
Žalovaný tedy bude následkem aplikaceopt-out principu vystaven 
spekulativnímu nároku racionálně nepřezkoumatelnému co do 

Nejde o to, že by jedna osoba prosazovala zájmy kolektivu proti 
jejich vůli. Záměr dopadá primárně na nároky, které dnes vymáhány 
nejsou z důvodu, že se to nevyplatí. Tyto nároky budou nově moci 
být vymáhány v jediném řízení založeném de facto na presumpci 
souhlasu s vedením tohoto řízení, ledaže se prokáže opak. Každý člen 
skupiny bude o zahájeném řízení informován a bude mít možnost 
projevit svoji vůli nebýt součástí skupiny. Pokud tak učiní, tj. pokud z 
řízení formální žádostí vystoupí, je mu ponecháno na vůli, zda bude 
dále se svým nárokem usilovat o individuální řízení anebo od 
individuálního uplatňování nároků upustí. 
 
 
Pokud jde o vypořádání týkající se Doporučení EK, zde odkazujeme 
na závěry uvedené u vypořádání připomínky 4. 
 
Věcný záměr počítá s tím, že se v každém případě okruh dotčených 
osob a výše jejich újmy určí - a to buď tak, že se u menších a 
známých skupin všichni členové jmenovitě vyjmenují, anebo se tyto 
osoby vymezí co do obecné charakteristiky s tím, že jejich počet bude 
rámcově znám. Totéž platí pro určení škody každé z dotčených osob - 
opět se počítá s tím, že tato škoda bude určena u každého zvlášť 
anebo se určí obecným vzorcem, který bude použitelný na celou 
skupinu (tj. např. za každý měsíc poskytování služeb bude vznikat 
nárok na 500,-Kč). Zjištění rozsahu skupiny a výše nároků bude 
úkolem advokáta, zároveň se však počítá s vysvětlovací povinností na 
straně žalovaného, který bude v mnoha případech disponovat 
potřebnými informacemi. Zároveň lze uvažovat i o rozšíření řízení o 
zpřístupnění důkazů, které je nyní obsaženo  
 
Ve věcném záměru byla na základě připomínky více rozpracována 
část týkající se určitelnosti skupiny a jejího vymezení. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o jednu z podmínek certifikace, nachází se 
v kapitole 4.2.2 a 4.2.4 věcného záměru. 
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výše a okruhu poškozených osob. Přitom je potřeba pamatovat na 
péči řádného hospodáře na straně subjektu, po němž se chce, aby určitý 
nárok před soudem uznal. I z tohoto důvodu se společně s Evropskou 
komisí domníváme, že by systém hromadných žalob měl být založen 
striktně na principu opt-in, kde se dotčené subjekty samy přihlásí a 
prostřednictvím žalobce osvědčí svou příslušnost ke skupině. Je třeba 
upozornit, že, pokud se předkladatel návrhu dovolává toho, že 
spotřebitelé v systémech opt-out své právo vystoupit ze skupiny 
používají jen výjimečně, lze toto jejich chování beze zbytku vysvětlit 
tzv. racionální apatií (ačkoli jinak, než jak tímto pojmem operuje 
předkladatel): pokud spotřebiteli prakticky o nic nejde, nemá ani důvod 
ze skupiny vystupovat, byť žalobě třeba nerozumí nebo s ní vnitřně 
není ztotožněn. 
 
K výše uvedenému je nutné dále podotknout, že podle základních 
logických pravidel soukromého práva musí být každý soukromoprávní 
nárok individuálně identifikován. Musí někomu patřit (nárok musí 
někomu konkrétnímu svědčit), aby byl rozsudek vůbec vykonatelný a 
bylo poznat kdo jaký nárok a vůči komu vymáhá. Zároveň má každý 
právo se svého nároku vzdát, započíst ho, převést ho na jiného, nárok 
může být i předmětem dědictví. Proto předmětem 
soukromoprávního řízení musí vždy být konkrétní nárok, a ten 
musí být jasnou metodou vyčíslitelný. Samozřejmě, že suma 
individuálních nároků konkrétních osob, může být předmětem 
společného řízení. Musí jít ale o součet určitelných individuálních 
nároků. To samozřejmě nevylučuje existenci podání společné 
žaloby. Osoby, které se cítí poškozeny určitým jednáním podnikatele, 
jsou (a musí být) identifikovatelné, a je samozřejmě legitimní, aby 
měly možnost se připojit se svým nárokem na náhradu škody v rámci 
společného postupu. Věcný návrh zákona ale tuto prostou logiku zcela 
popírá.  
 
Jakkoli se zdánlivě jedná o detail, zvolením tzv. „opt-out“ modelu 
nepůjde vůbec o vymáhání práv těchto jednotlivých osob, nýbrž o 
vymáhání náhodně vypočítané sumy, která připadne v prvé fázi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není pravda, že by věcný záměr počítal s tím, že by mělo každému ze 
členů skupiny připadnout totéž. Naopak, hromadná žaloba je otevřena 
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advokátovi, který ji pak bude dělit mezi osoby, aniž je řešeno, podle 
jakého klíče. Rozhodně totiž neplatí, že každá osoba je dotčena 
škodlivým jednáním stejně (ať už jde o havárii chemičky, letadla, 
prodej nebezpečných výrobků, nevyhovující jakost potravin atd.). 
Návrh tak směřuje naopak k tomu, že se následně budou ještě soudit 
poškození mezi sebou o podíl na vysouzené částce. Ač se tedy jedná o 
zdánlivě procesní předpis, zasahuje tento do hmotněprávních 
ustanovení, a to naprosto zásadně. I kdyby zákon zvolil konkrétní klíč 
rozdělení vysouzené škody, velmi těžko půjde o klíč správný a 
spravedlivý. Vždy bude vůči konkrétnímu poškozenému buď 
výhodnější na úkor jiných anebo bude zvýhodňovat jiné na úkor jeho. 
Zákon tak může poškozeným naopak jejich práva upřít. Jde tedy o 
základní zásah do hmotněprávní zákonné úpravy soukromých práv. 
Zákon není tedy lex specialis k občanskému soudnímu řádu, ale je 
nutně i zásahem do občanského zákoníku, zákoníku práce, ale i do 
zákona č. 82/1998 Sb. a patrně i dalších speciálních hmotněprávních 
norem (škoda způsobená státem nesprávným úředním postupem vůči 
většímu počtu osob). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

i pro situace, kdy každý člen skupiny individuálně nemá nárok na 
stejnou výši, v tomto případě se buď určí obecný vzorec pro výpočet 
anebo dojde k rozdělení do podskupin, kde se již škoda bude 
vyčíslovat individuálně. Tam, kde by nebylo možné tohoto 
„společného jmenovatele určit“, nebude přípustná pro odlišnost 
nároků ani hromadná žaloba.  
 
 
 
Ministerstvo je přesvědčeno, že zákon o hromadných žalobách je 
zákonem procesním a do hmotněprávních poměrů přímo zasahovat 
nebude. Pravdou je, že povede ke zvýšení vymahatelnosti vybraných 
typů nároků, tyto nároky však již dnes existují a pouze nejsou 
vymáhány. Z tohoto úhlu pohledu tak jde o jednoznačné pozitivum.  

6. Připomínka k financování hromadných žalob: 
Obáváme se, že navržený koncept financování, kdy celý proces by měl 
hradit advokát zastupující skupinu, který bude motivován podílovou 
odměnou z vymožené částky, by mohl vést ke vzniku nového typu 
profesionálního sudičství.  Je třeba upozornit, že v minulosti už se 
česká veřejnost s obdobným jevem potýkala. Lze připomenout 
například případy postupování a vymáhání bagatelních pohledávek 
(například poplatků za ošetření v nemocnici), kdy někteří advokáti 
účelově vedli soudní spory proti spotřebitelům z důvodu vysokých 
náhrad nákladů právního zastoupení, které měli garantovány na 
základě tzv. přísudkové vyhlášky (vyhl. č. 484/2000 Sb.). V reakci na 
vzniklou situaci pak Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 25/12, 
vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb., přísudkovou 
vyhlášku zrušil. I zde navržený koncept odporuje Doporučení EK, 
které tuto formu financování v případě žalob na náhradu škody 

 
 
Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na časté připomínky k celkové otázce financování sporu i 
z jiných připomínkových míst bylo přistoupeno ke koncepční změně 
v doposud věcným záměrem nastavené roli advokáta. Jeho postavení 
se nebude napříště nikterak odlišovat od úlohy, již zastává i 
v individuálním řízení. Roli investora bude plnit tzv. správce 
skupinových nároků, který k tomuto bude akreditován ministerstvem. 
Otázkám specifikace jeho funkce, postavení v řízení i kupř. 
odlišnostem pro řízení vedené podle opt-out či opt-in režimu, se 
podrobně zabývá kapitola 4.2.6 věcného záměru. Posouzením 
jednotlivých variant se zase věnují kapitola 3.2.5 a 3.2.18 ZZ RIA.  
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výslovně zakazuje. K tomu odkazujeme na bod 32 doporučení 
Komise. 
 
V Doporučení EK se v čl. V odst. 29 a 30 konkrétně uvádí: „Členské 
státy by měly zajistit, aby odměny za právní zastoupení a způsob jejich 
výpočtu nepobízely k vedení soudních sporů, které jsou zbytečné z 
pohledu zájmů jakékoliv strany. Členské státy by neměly povolovat 
podílové odměny vázané na výsledek ve věci, které mohou pobízet k 
vedení soudních sporů. Členské státy, které výjimečně povolí podílové 
odměny vázané na výsledek ve věci, by měly odpovídajícím způsobem 
tyto odměny regulovat u věcí kolektivní právní ochrany a zejména 
zohlednit právo členů strany žalující na plnou náhradu škody.“ 
 
V rozporu s Doporučením EK předkladatel navrhuje zavést specifický 
režim odměňování advokáta, který vede hromadnou žalobu, doslova 
„nadstandardní odměnu“ procentuální částkou z přijatého plnění ve 
výši 10-30 % z žalované částky. Ta je pojata právě jako motivační k až 
spekulativnímu vedení sporů s vírou, že úspěch v některých z nich 
pokryje vynaložené náklady. V textu Návrhu se rovněž uvádí: 
„Uvedené procento je nastaveno tak, aby v případě, že advokát bude 
mít alespoň v 1/3 případů úspěch, vedení kolektivních řízení se mu 
vyplatí.“ Předkladatel tak navzdory výslovnému znění Doporučení 
EK nepřímo pobízí k vedení soudních sporů a jako princip zavádí 
podílové odměny vázané na výsledek ve věci. Zároveň toto pojetí 
odměny znamená, že se o ni sníží možné plnění pro jednotlivé členy 
skupiny žalobců. 
 
Na tomto místě je nutné také připomenout, že v praxi jsme se v 
minulosti už setkali s tím, že se organizátoři pomocí 
„kvazihromadných“ žalob pokoušeli spekulativně vnášet do českého 
právního řádu zahraniční judikatorní praxi, která je českému právnímu 
řádu cizí a byla v konečném důsledku také Ústavním i Nejvyšším 
soudem odmítnuta (např. tzv. kauza bankovních poplatků - Nejvyšší 
soud v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3725/2013 
ze dne 10.4.2014 vydal sjednocující stanovisko Cpjn 203/2013 ze dne 
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23.4.2014, kde jednoznačně odmítl úvahy o nezákonnosti napadených 
poplatků). Navržený systém excesivního odměňování, kdy by stačilo 
zaznamenat úspěch v 1/3 sporů k tomu, aby podávání hromadných 
žalob bylo pro advokáta výdělečné, by motivovalo některé advokáty k 
podávání právě takovýchto spekulativních hromadných žalob s vidinou 
zisku. Hromadná žaloba by měla být prostředkem, kterým se 
spotřebitelé domohou existujících nároků, nikoli však nástrojem určité 
skupiny právních profesionálů pro ryze spekulativní pokusy s vidinou 
nemalého zisku. Z tohoto důvodu se domníváme, že výše odměny 
advokáta by měla být stanovena tak, aby podávání hromadných žalob 
bylo pro advokáta výdělečné v případě, kdy bude úspěšný v naprosté 
většině případů, rozhodně však ne v pouhé 1/3. Tedy pokud by zůstal 
princip podílové odměny navzdory Doporučení EK zachován. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
7. Připomínka k pojetí zastupujících subjektů: 
Doporučení EK počítá v čl. III u zahajování řízení o hromadných 
žalobách s aktivní legitimací zvlášť určených způsobilých subjektů 
neziskové povahy a odpovídajícího věcného zaměření. V ostrém 
kontrastu s tím přichází Návrh s konceptem specifického postavením 
advokáta jako obligatorního zástupce skupiny žalobců a „investora“ 
administrujícího hromadnou žalobu s vidinou disproporčně 
nastavených odměn pobízejících k vedení sporů hromadného typu. 
 
Rádi bychom také poukázali na skutečnost, že v oblasti bankovnictví a 
kapitálových trhů by neuvážené podávání hromadných žalob (v 
navržené koncepci, bez jakéhokoliv omezení) mohlo mít závažné 
následky nejen pro žalovanou instituci, ale i pro finanční trh a finanční 
stabilitu.  Nevhodně podaná hromadná žaloba nebo dokonce i 
nevhodně formulovaná informace o této žalobě by mohla vyvolat 
paniku a případně i odliv vkladatelů, investorů či akcionářů. 
Navrhujeme proto buď tuto oblast ze zákona zcela vyjmout, nebo v 
zákoně zakotvit odpovídající nástroje ochrany. Bylo by například 
možné podmínit podání hromadné žaloby nebo vydání certifikačního 
rozhodnutí, kterým soud povolí projednání hromadné žaloby a stanoví 

Akceptováno jinak. 
 
Došlo k modifikaci financování řízení a postavení advokáta (viz 
výše), nově bude žalobu podávat tzv. správce skupinových nároků, 
přičemž bude platit povinné zastupování advokátem. V tom je nutné 
vidět snahu o soulad předkládané právní úpravy s budoucí koncepcí 
civilního procesu, která počítá s posílením advokátního přímusu. 
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další podmínky (včetně způsobu informování o hromadné žalobě), 
souhlasem České národní banky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
8. Připomínka k náhradě nákladů řízení: 
 
Náhrada nákladů řízení a případné škody žalovanému v případě 
neúspěchu hromadné žaloby 
Za nedostačující považujeme i pasáže Návrhu, které se týkají 
kompenzací pro případ neúspěchu hromadné žaloby.  Považujeme za 
nežádoucí, aby výše náhrady nákladů řízení žalovanému v případě 
neúspěchu hromadné žaloby byla limitována částkou vypočtenou podle 
advokátního tarifu. Vzhledem k závažnosti dopadů chybné hromadné 
žaloby by měl být zástupce skupiny (resp. advokát skupiny) povinen 
zaplatit žalovanému náklady vynaložené na jeho procesní obranu v 
plné (nikoli tarifní) výši.  Neopodstatněná nebo nesprávně uplatněná 
hromadná žaloba může mít pro žalovaného závažné následky. A nejde 
jen o vynaložené náklady řízení. Taková žaloba může vést k poškození 
dobré pověsti žalovaného, odlivu zákazníků, v extrémním případě i k 
faktické likvidaci byznysu žalovaného. Domníváme se, že by 
v případné právní úpravě hromadných žalob měla být (i) zakotvena 
přímá odpovědnost za škodu zástupce skupiny (resp. advokáta 
skupiny) vůči žalovanému za neoprávněnou (či neúspěšnou) žalobu, 
(ii) doloženo pojištění odpovědnosti za škodu a (iii) stanovena 
povinnost zástupci skupiny (resp. advokátovi skupiny) složit 
dostatečně vysokou kauci. Je třeba připomenout, že již dnes se složení 
jistoty k úhradě případné újmy vyžaduje i u standardního předběžného 
opatření. Výše uvedená opatření by dle našeho názoru pomohla snížit 
hrozbu profesionálního sudičství. Předložený návrh totiž předpokládá 
pro advokáty vysoký zisk s minimálními riziky. Náhrada nákladů 
právního zastoupení žalovaného v tarifní výši nebude pro advokáty 
dostatečně odrazující. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Pasáže týkající financování sporu, nákladů a odměn byly 
přepracovány a doplněny do předkládaných dokumentů. Proto si 
v souvislosti s touto otázkou dovolujeme zdvořile odkázat na 
příslušnou kapitolu věcného záměru 4.2.10. 
 
 
 

9. Připomínka k otázce náhrady škody: Vysvětleno. 
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Výše a distribuce náhrady škody, riziko tzv. penální funkce 
náhrady škody 
V ustanovení čl. V odst. 31 Doporučení EK uvádí: „Náhrada škody 
přiznaná fyzickým nebo právnickým osobám v událostech hromadné 
škody by neměla překročit náhradu škody, která by byla přiznána, 
pokud by se nárok uplatňoval individuálními žalobami. Měla by být 
zejména zakázána náhrada škody plnící penální funkci, která vede k 
tomu, že je straně žalující přiznána náhrada překračující vzniklou 
škodu.“ 
 
Návrh nicméně pracuje s tezí, že část získané částky náhrady škody 
zůstane oprávněnými subjekty nevyzvednuta a propadne státu, 
místo aby byla vrácena žalovanému, od čehož si předkladatel slibuje 
pozitivní dopad pro státní rozpočet. Tím ovšem nastupuje právě ona 
penální funkce náhrady škody, kterou Komise navrhuje zakázat. 
 
V neposlední řadě v textu návrhu věcného záměru chybí podrobnější 
vysvětlení definujících znaků hromadné žaloby. Zejména by mělo být 
uvedeno, že musí být shoda ve všech skutkových okolnostech daného 
případu. Pokud sice spotřebitelé uplatňují nárok ze stejného právního 
institutu, ale jeho uplatnění dovozuje každý z jiných skutkových 
okolností, o hromadnou žalobu by se jednat nemělo. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Jde o nepochopení institutu penální funkce náhrady škody. 
Hovoříme-li totiž o penální funkci škody, kterou zakazuje též 
Doporučení EK, na mysli se má institut tzv. punitive damages známý 
z anglosaského práva. Penální náhrada škody však znamená něco 
zcela jiného, než že nevyzvednuté nároky propadnou státu. 
 
Přiznání punitive damages, jak ostatně příznačně uvádí anglické 
znění Doporučení EK (In particular, punitive damages, leading to 
overcompensation in favour of the claimant party of the damage 
suffered, should be prohibited.), znamená, že se poškozenému 
dostane více, než skutečně utrpěl. S touto možností však věcný záměr 
zákona nepočítá. Vymáhat se bude pouze skutečně utrpěná újma, 
nikoliv částka nadsazená.  
 
Podstata hromadných žalob spočívá v tom, že bude umožněno 
vymáhání nároků, které se z nějakého důvodu (ekonomického, 
praktického apod.) dnes nevymáhají. Jde však o existující nároky 
v určité výši. Řešení, v němž by se část společného fondu (tzv. 
common fund), která nebude vyplacena jednotlivým poškozeným, 
znovu vrátila škůdci, je nejen zcela nesystémové, ale vzbuzuje 
závažné pochybnosti stran spravedlivosti tohoto řešení. Jestliže se 
škůdce dopustil nekalého jednání, které na straně skupiny vedlo ke 
vzniku újmy, neoprávněně se na její úkor obohatil - je proto 
spravedlivé, aby byl tento neférový zisk v případě konstatování 
odpovědnosti odčerpán zcela. 
 
Rozhodně však není cílem návrhu zavádět tzv. punitive damages. 
 
I tomuto aspektu se nicméně věcný záměr věnuje v kapitole 5.3.3 
řešící soulad se závazky plynoucími z členství v Evropské unii. 
 

HKČR 
 
Miluše 
Kohoutková 

1. Obecné připomínky: 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) konstatuje, 
že navrhovaný Věcný záměr zákona o hromadných žalobách (dále jen 
„věcný záměr“) zásadním způsobem nekoresponduje se základními 

Některým technickým připomínkám bylo vyhověno, ve zbytku 
přetrvává rozpor. 
 
Vysvětleno, částečně vyhověno. 
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zásadami českého procesního práva a nastavuje podmínky podávání 
hromadných žalob tak, že dojde pouze ke zvýšení nápadu českých 
soudů o další řízení a k rozmachu podávání hromadných žalob jako 
podnikatelského záměru. Není možné, aby docházelo k nahrazení 
nedostatečného veřejnoprávního dohledu soukromoprávními nástroji – 
hromadnou žalobou, která bude uměle vytvářet podmínky pro vedení 
bagatelních soudních sporů a bude představovat jakousi quasi sankci. 
  
Důvod pro předložení věcného záměru je argument spotřebitelských 
organizací, že „…spotřebitelé nedostatečně hájí svá práva za pomoci 
individuálních žalob a spotřebitelská sdružení nejsou s to tuto jejich 
apatii účelně nahradit. Práva spotřebitelů tak nejsou v odpovídající 
míře uplatňována před soudem.“ 
 
Uvedený důvod je nedostatečný pro návrh na přijetí zcela nové právní 
úpravy. A to ani v případě, že v několika jiných zemích tento institut 
funguje.  
 
Další nesrovnalost v návrhu je v části týkající se vyčíslení příkladů, 
kdy jako důvod byl uveden postup mobilních operátorů u části 
poskytovaných služeb v případech některých zákazníků a dále odkaz 
na aféru automobilky Volkswagen. 
 
Dané zdůvodnění je rovněž nedostatečné, neboť dva příklady ještě 
nezakládají společenskou nutnost legislativního zásahu. 
Dále je zcela mimo i vyčíslení dopadů na státní rozpočet (resp. na 
soudy), kdy v kalkulaci je počítáno s podáním žaloby u každé osoby 
připadající do úvahy u výše uvedených dvou příkladů a na straně druhé 
je počítáno se současným údajem o nákladech na celkem 2 řízení u 
krajského soudu, přičemž však navrhovaný postup uvádí, že proti 
současnému stavu řízení bude muset před samotným řízením u soudu 
proběhnout jakási „certifikace“, kdy se rozhodne, zda se konkrétní 
kauza vůbec dostane k soudu. Nic takového v současnosti neexistuje, 
nicméně zcela nepochybně bude generovat náklady, které ve věcném 
záměru nejsou ani kalkulovány, ani zmíněny. Uvedené modelové 

V úvodu je nutné podotknout, že na systémový problém v oblasti 
vymáhání drobných nároků ukazuje nejen pozitivní reakce většiny 
připomínkových míst, ale též aktivity Evropské unie v této oblasti či 
přijímání právních úprav v okolních zemích v průběhu posledních 
cca 10 let. Jde o problém, s nímž se Česká republika musí potýkat, a 
který je velmi závažný. Ve své podstatě znamená, že vybrané nároky 
nejsou u soudu uplatňovány, a jsou-li uplatňovány, tak o nich 
v rozporu se zásadami procesní ekonomie musí soudy rozhodovat 
individuálně. 
 
Dále není pravdivé tvrzení, že by hromadné žaloby byly přijímány 
z důvodu nefungujícího veřejnoprávního dohledu. V tomto směru je 
předkládaný materiál jednoznačný. Veřejnoprávní dohled nemůže být 
z povahy věci schopen dohlížet nad celým trhem, zároveň není jeho 
úlohou, aby vymáhal soukromoprávní nároky - dokáže tedy ex post 
potrestat vybrané nepoctivé účastníky společenských vztahů, 
nedokáže už však odčerpat nekalý zisk a ten dát k dispozici 
poškozeným jednotlivcům. Ze všech těchto důvodů nedokáže 
veřejnoprávní dohled vyřešit problémy vymezené v definici 
problému, protože toho není ani z hlediska koncepčního či z hlediska 
své působnosti, ani z hlediska finančního a personálního schopen. 
K tomu blíže odkazujeme na kapitolu 1.2.6 ZZ RIA. 
 
 
Příklady v materiálu uvedené jsou ilustrativní. Ministerstvo se nechce 
větším způsobem pouštět do živých či nevyjasněných kauz, z tohoto 
důvodu pro ilustrativní názornost vybralo kauz několik, a to kauz 
známých či dopadajících na velkou skupinu osob. Podobných kauz se 
však vyskytuje nepochybně více.  
  
Náklady spojené se zavedením byly přepočítány ve spolupráci s 
ekonomickým odborem ministerstva, přičemž nové výpočty jsou 
zapracovány v kapitole 6.1.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty ve věcném záměru. 
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příklady tak nejsou věrohodné (viz str. 55 předloženého materiálu 
modelové příklady v kapitole 4.2). 
 
Na str. 7 předloženého materiálu se uvádí: „Úsporu finančních 
prostředků lze očekávat také na straně státu, který bude moci v jediném 
soudním řízení vyřešit spor týkající se mnoha stovek či tisíců 
jednotlivců. Náklady na zajištění soudního personálu, obstarání 
důkazů či výkon rozhodnutí se tak omezí na minimum. Nadto se 
odstraní problémy s nekonzistentním rozhodováním v obdobných 
případech.“ 
 
S obdobným účelem bylo přijato i ustanovení § 13 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, kdy z důvodové zprávy se lze dočíst: „Z 
těchto důvodů se navrhuje výslovně stanovit, že ten kdo se dovolává 
ochrany svého oprávnění založeného právem hmotným, má legitimní 
právní důvod očekávat, že jeho právní případ bude posouzen obdobně 
jako jiné typově shodné a již rozhodnuté právní případy, protože má 
právní důvod spoléhat na to, že ustanovení hmotného práva budou 
vyložena shodně s dosavadní rozhodovací praxí. Navrhuje se tedy 
zavést normativní konstrukci blížící se zásadě stare decisis (setrvat na 
rozhodnutém), což má význam pro právní jistotu a pro stabilitu 
práva.“ 
 
Dle našeho názoru v návrhu chybí dostatečně průkazné zhodnocení 
nutnosti přijetí nového právního předpisu. 
Nedostatky soudního procesu je třeba řešit rekodifikací civilního 
procesu, která by mohla v návrhu uvedené nedostatky optimálně 
vyřešit. Z informací předkladatele vyplývá, stejně tak  
i z předloženého věcného záměru, že na dané rekodifikaci se již 
několik let pracuje. 
 
Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme odmítnutí Návrhu 
věcného záměru zákona o hromadných žalobách. 
 
Jestliže by předkladatel i přes výše uvedený návrh na odmítnutí trval 

Ve zbytku se domníváme, že nutnost přijetí nové právní úpravy je 
zcela nesporná, volají po ní již delší dobu lidé z praxe, tak i 
akademici či judikatura vrcholných soudů. Konečně k obdobnému 
kroku vybízí i Evropská unie. O tom, že jde o krok správným 
směrem, svědčí i reakce ostatních připomínkových míst, které až na 
výjimky nekritizují ideu jako takovou, jakkoliv nemusí souhlasit 
s konkrétními body navržené právní úpravy. 
 
Po upřesnění připomínky stran Hospodářské komory, byla do 
věcného záměru zapracována kapitola věnující se možným rizikům, 
která jsou spojena se zavedením předkládaného institutu (zejm. 
zneužívající potenciál ze strany konkurentů). Dále je též pojednáno o 
alternativách, jak zneužívajícím návrhům na zahájení hromadných 
řízení předejít. K tomu viz novou kapitolu 4.2.14 věcného záměru. 
 
Do věcného záměru bylo také doplněno, že jedním z cílů 
hromadných žalob je narovnání hospodářské soutěže a konkurence 
(viz úvodní kapitoly ZZ RIA a věcného záměru definující problém). 
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na předložení věcného záměru, uplatňuje HK ČR níže uvedené 
konkrétní připomínky.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
2. Připomínka k dohledu veřejnoprávních autorit: 
Suplování dohledu veřejnoprávních autorit.  
Stát prostřednictvím hromadných žalob přesouvá svou povinnost 
dohlížet a sankcionovat podnikatelské subjekty na soukromoprávní 
subjekty a na jejich ochotu účastnit se soudních sporů. 
 
Odůvodnění:  
Věcný záměr ve své podstatě usiluje o to, aby došlo k přesunu břemene 
státu v podobě dohledu nad porušováním předpisů zejména v oblasti 
spotřebitelského práva přímo na jednotlivce, kteří se budou svých práv 
domáhat prostřednictvím různých podnikatelských subjektů a 
obchodních korporací. K uvedenému věcný záměr výslovně uvádí: 
„Dozorové orgány státu však nemají ani nemohou mít dostatečnou 
kapacitu a pravomoci k tomu, aby zcela suplovaly chybějící aktivitu 
subjektů soukromého sektoru. (...) Vzhledem k tomu, že důsledky 
podnikatelské činnosti mají primárně soukromoprávní dopady, je 
dalším nejvhodnějším řešením individuální vymáhání práv samotnými 
účastníky soukromoprávních vztahů“. 
  
Taková koncepce je však zcela nepřijatelná. Stát tímto fakticky 
rezignuje na svoji dohledovou funkci nad podnikatelskými subjekty a 
ochranou spotřebitelů a ponechává na jednotlivcích, aby si svá práva 
chránili samostatně, a to primárně formou podávání hromadných žalob. 
Je nutné důsledně odlišovat veřejnoprávní kontrolu, jejímž úkolem je 
dohlížet a následně sankcionovat porušení právních předpisů a 
soukromoprávní nároky na odškodnění způsobené těmito porušeními. 
 
Nelze v žádném případě nahrazovat pasivitu státu v této oblasti uměle 
vytvořenými podmínkami pro hromadné vymáhání nároků a nutit 
soukromoprávní subjekty, aby vedly zdlouhavé soudní spory s 
nejistým výsledkem. 

Vysvětleno. 
Z materiálu ani z dlouhodobého postoje ministerstva neplyne, že by 
snad chtělo jménem ČR rezignovat na veřejnoprávní dohled nad 
činností soukromoprávní subjektů. 
 
Základním a primárním cílem hromadných žalob, jak je patrno již z 
úvodních kapitol věcného záměru i ZZ RIA, je umožnit formou 
racionalizace nákladů za vedení řízení vymáhání i drobných nároků, 
které vznikají hromadně a ve svém souhrnu tak vytváří celkovou 
újmy vysoké výše. Jde tedy pouze o zavedení procesního nástroje, 
který má umožnit uplatňování již existujících nároků, na něž již 
stávající právní řád z hlediska hmotného práva pamatuje.  
 
Vedlejším důsledkem zavedení hromadných žalob může být i 
celkový pozitivní vliv na podnikatelské prostředí a společnost, neboť 
zvýšení vymáhání dosud nevymáhaných nároků se může pozitivně 
projevit na dosavadní praxi některých účastníků právních poměrů na 
hraně či za hranou zákona. Tento důsledek však bude způsoben 
přirozeně, „zdola“ a nadto čistě z důvodu preventivního působení 
odpovědnosti za škodu. Naproti tomu nemá být cílem hromadných 
žalob sankcionovat nepoctivé aktéry tržních vztahů - jde skutečně jen 
o to „odčerpat“ neférově nabytý zisk. Sankce zůstávají zachovány 
čistě veřejnému právu. 
 
Je nutné upozornit na to, že stát na nic nerezignuje a veřejnoprávní 
dohled bude fungovat i nadále. Hromadné žaloby mají umožnit 
vymáhání soukromoprávních nároků, což pochopitelně není úkolem 
veřejného dozoru. 
 
Podání hromadné žaloby bude pouhou možností, stát nikoho 
k podávání hromadných žalob nutit nebude. Záměrem zákona je 
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Tato připomínka je zásadní. 

umožnit vymáhání dosud z ekonomických důvodů nevymahatelných 
drobných pohledávek tím, že se jejich vymáhání bude koncentrovat 
do jednoho jediného soudního řízení. 

3. Připomínka k  zásadám procesního práva: 
Rozpor s vůdčími zásadami procesního práva.  
Věcný záměr nekoresponduje se základními zásadami českého 
procesního práva jako celku. 
 
Odůvodnění:  
České procesní právo je postaveno na zásadě, že žaloba reprezentuje 
výlučně individuální zájem. Tomu odpovídá i požadavek na určité 
chování procesních stran. Od stran se vždy očekává určitá procesní 
aktivita, která koresponduje se základní procesní zásadou vigilantibus 
iura (neboli bdělým náležejí práva). Úspěch ve sporu se fakticky odvíjí 
od procesní aktivity účastníka soudního sporu (především unesení 
důkazního břemene, kvalita procesní obrany aj.). To je však  
v navrhovaném věcném záměru zákona zcela popřeno. Účastník 
takového řízení nemusí a ani nemůže v rámci řízení provést žádný 
úkon, s výjimkou tzv. opt-outu. 
 
Procesní aktivita je představeným věcným záměrem v řízení o 
hromadné žalobě zásadně omezena. Účastník sám se již řízení v 
podstatě neúčastní, nemá možnost dispozice s řízením, není oprávněn 
podávat návrhy a svá vyjádření, ovlivňovat průběh řízení a na základě 
opt-out principu účastník nemůže řízení ani sám zahájit apod. To je v 
rozporu se zásadou dispoziční, jejíž podstatou je svěření iniciativy v 
procesu účastníkům. Dochází rovněž k narušení principu rovnosti stran 
před soudem. 
 
Zároveň zde vyvstává konflikt s právem na spravedlivý proces, 
konkrétně s právem na přístup k soudu. Věcný záměr uvádí, že: 
„osoba, která má pocit, že by svůj nárok prosadila sama a chce jej 
prosazovat sama, může kdykoliv z řízení vystoupit“. Nositel práva pak 
musí vyvinout svou aktivitu, aby bylo jeho právo z hromadného řízení 
vyloučeno. Je tak otočena aktivita nositele, a to ne za účelem zahájení 

Neakceptováno. 
Ministerstvo nesouhlasí s tvrzením, že předkládaný záměr 
nekoresponduje se zásadami českého procesního práva jako celku. 
 
Zejména upozorňujeme na právní úpravu § 83 odst. 2 OSŘ, podle 
něhož působí ve vybraných případech překážka zahájeného řízení i 
na osoby, které toto řízení nezahájily a vůbec o něm netuší, pokud 
mají tytéž nároky z téhož jednání nebo stavu. Ba co víc, podle 
stávající úpravy tyto osoby případný rozsudek ve věci (§ 159a odst. 2 
OSŘ) zavazuje, a to bez výjimky či možnosti z řízení „vystoupit“. 
 
Dalším případem, kde již stávající právní řád zná uplatnění nároku 
bez jakékoliv součinnosti věřitele - a toto ustanovení není předmětem 
kritiky - je uplatňování pracovně-právních pohledávek dlužníkových 
zaměstnanců dle § 168 odst. 1 písm. a) IZ.  
 
Otázka, zda zavedením principu opt-out může dojít k porušení práva 
na spravedlivý proces účastníků, je již důkladně řešena ve věcném 
záměru (jak v kapitole 1.5, tak i kapitole 5.3 věcného záměru). 
  
1. Návrh nepopírá právo na spravedlivý proces jednotlivým členům 
skupiny. Každý z členů, který nesouhlasí s projednáváním svého 
souhlasu v kolektivním řízení, může bez sankce z řízení vystoupit a 
dále si svůj nárok uplatňovat sám.  Členové skupiny tak mají možnost 
se sami svobodně rozhodnout, zda chtějí být členem skupiny, nebo 
zda chtějí svůj nárok uplatňovat individuálně, či jej neuplatňovat 
vůbec. 
 
2. Hromadné žaloby míří na případy, kdy se individuální řízení 
nevyplatí (nejde tedy o „dobrovolné“ vzdání se práva). Z tohoto 
pohledu se presumovaný souhlas nejeví jako něco nepřípadného. 
Autonomie vůle tak v návrhu zákona není popřena. V tomto případě 
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řízení, ale za účelem ukončení své účasti na řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

totiž z mlčení určitá vůle jednajícího vyplývá. Daná osoba mlčky 
projeví, že si přeje ve skupině zůstat, ačkoliv je jí oznámeno, že je 
členem skupiny, a osoba má následně možnost ze skupiny vystoupit. 
Konečně nejde o nic, co by náš právní řád neznal (viz výše). 
 
3. Aby bylo právo na spravedlivý proces každého zajištěno, bude 
zákon počítat s povinnosti všechny členy skupiny o probíhajícím 
řízení informovat. A to jednak centrálně na jediném místě cestou 
centrální evidence vedené ministerstvem pro soudy, a dále to uloží 
soud samotnému žalobci ve formě odpovídající okolnostem případu.  
 
4. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že zahrnutím jednotlivce do 
skupiny se jeho postavení v zásadě nezhoršuje a není zavázán k 
žádné právní povinnosti. Náklady takového řízení nese žalobce, který 
je uspokojen až následně v případě úspěchu ve sporu. Jediné, co 
může člen skupiny „získat“, je vymožení jeho pohledávky za 
žalovaným, která je individuálně nevymahatelná. V podstatě je tak 
jeho právo na spravedlivý proces ve vztahu k tomu konkrétnímu 
nároku posíleno. 
 
Nicméně ve světle připomínek bylo do věcného záměru blíže 
popsáno, jakými mechanismy se bude stanovovat rozsah skupiny a 
další podmínky potřebné pro získání certifikace. Současně doznala 
úprav a konkretizací i otázka informování členů skupiny. K tomu viz 
kapitoly 4.2.2 a 4.2.4 věcného záměru a dále též kapitolu 4.2.5 
tamtéž.  
 
 

4. Připomínka k zatížení soudů: 
Zvýšení nápadu a administrativní zátěže soudů.   
Věcný záměr počítá s obecným uplatněním hromadných žalob na 
uplatňování všech nároků, čímž dojde k zahlcení soudů spory o 
bagatelní částky.  
 
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
 
 
Pokud jde o náklady na straně státu, došlo k přepracování a 
podrobnému vyhodnocení dopadů na státní rozpočet – viz kapitolu 
6.1.1 věcného záměru. 
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Vzhledem k tomu, že věcný záměr fakticky nestanovuje žádné limity 
pro podání hromadných žalob (např. není stanovena minimální 
žalovatelná částka), a zakotvuje hromadné žaloby jako obecný procesní 
nástroj, hrozí, že dojde k obrovskému nápadu soudů hromadnými 
žalobami žalujícími bagatelní částky.  
 
Byť tedy věcný záměr počítá s ušetřením nákladů v důsledku vedení 
pouze jediného řízení, nijak nezohledňuje zvýšené náklady na vedení 
těchto konkrétních hromadných sporů a rovněž velmi pravděpodobný 
značný nárůst tohoto typu sporů. Věcný záměr zcela opomíjí, že vedení 
soudního řízení s větším počtem účastníků je však vždy spojeno s 
vysokou finanční i administrativní zátěží pro rozhodující soudy. 
Rovněž je třeba zmínit náklady na publicitu řízení, či na zřízení 
jednotného portálu hromadných žalob po vzoru insolvenčního 
rejstříku. 
 
Výše uvedené okolnosti ve svém souhrnu mohou způsobit zahlcení 
soudů dalšími žalobami bez faktického ekonomického přínosu pro 
žalobce, ale se zcela zásadními negativními dopady na českou justici. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Zároveň se nepřepokládá, že by soudy zavalil „obrovský nápad“ 
hromadných žalob znějící na bagatelní částky. To je spekulace ničím 
nepodložená a nemající reálný základ. Naopak se může očekávat 
spíše „odliv“ žalob individuálních, které nebudou muset být 
podávány, neboť budou uplatňované nároky řešeny v rámci žaloby 
hromadné. 
 
V návrhu bylo doplněno, kdy se zpravidla uplatní princip opt-out a 
kdy opt-in (viz kapitolu 4.2.3 věcného záměru). 

5. Připomínka k otázce zneužití hromadných žalob: 
Zneužití hromadných žalob pro komerční a šikanózní účely.   
Hromadné žaloby v podobě představené ve věcném záměru jsou 
snadno zneužitelné jako nátlakový a komerční prostředek. 
  
Odůvodnění:  
Dojde-li k přijetí hromadných žalob v podobě prezentované ve věcném 
záměru, hrozí, že budou zneužity určitou skupinou osob, a to výhradně 
či převážně za účelem dosažení zisku, likvidace konkurence či k 
jinému obdobnému účelu. 
 
Nastavení podmínek hromadných žalob tak, jak vyplývá z věcného 
záměru, nepřinese pozitiva spotřebitelům a poškozeným, ale primárně 
pouze zainteresovaným advokátním kancelářím a organizátorům, kteří 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Riziko zneužití je obecným problémem jakéhokoliv práva. Zneužít 
lze jak právo hmotné, tak i právo procesní. Je proto možné zneužít i 
například právo na podání individuální žaloby či právo podat opravný 
prostředek apod. 
 
Přesto si je ministerstvo vědomo, že v případě hromadných žalob 
bude existence zneužití umocněna případnými dopady na činnost 
žalovaného. Z těchto důvodů proto zákon zakotvuje několik pojistek 
nad rámec obecného zákazu zneužití práva.  
 
Znovu si zde dovolujeme odkázat na nově doplněnou kapitolu 4.2.14 
věcného záměru věnující se možným rizikům a nástrojům k jejich 
odstranění velmi podrobně. 
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budou motivováni pouze k tomu, aby uměle vytvářeli spory a 
hromadné žaloby jménem co největšího počtů klientů podávali. S 
ohledem na představenou koncepci úhrady nákladů řízení (tj. ze 
soukromých zdrojů advokátů), se dá předpokládat, že hromadné žaloby 
si s ohledem na výši těchto nákladů bude moci dovolit pouze úzký 
okruh „zámožnějších“ advokátních kanceláří, které si na takové 
činnosti budou moci budovat svůj byznys plán. 
 
Věcný záměr zákona v otázce financování hromadných žalob vedle 
vlastních zdrojů advokáta současně připouští financování dohodou se 
členy skupiny případně s jinými nezainteresovanými osobami. 
Uvedený model tedy bude připouštět existenci jakýchsi „investorů“ 
kteří, byť nejsou účastníky sporu, budou moci samotnou hromadnou 
žalobu finančně „podporovat“. V konečném důsledku tak může 
docházet ke krajně nežádoucím situacím, kdy společnosti budou 
finančně podporovat hromadné žaloby proti svým konkurentům. Stejný 
důsledek mohou mít i avizované vysoké vstupní náklady pro účast na 
hromadné žalobě. Toto může ve svém důsledku opět vyloučit účast 
nejvíce zasažených a nejméně bonitních držitelů společných nároků, a 
naopak podpořit zneužívání hromadných žalob ke konkurenčnímu boji. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Věříme, že všechna tato opatření pomohou jakémukoliv zneužití 
zabránit, či jej alespoň omezit na naprosté minimum. 
 
 

6. Připomínka: 
Reference na aktuální, nepravomocné kauzy   
Věcný záměr zákona vychází ve svých příkladech z živých a 
neuzavřených kauz, závěry předkladatele z těchto kauz jsou čistě ve 
spekulativní rovině. 
 
Odůvodnění:  
Věcný záměr ve svém výčtu příkladů na podporu argumentů pro 
zavedení hromadných žalob uvádí i aktuální, dosud soudně 
neprojednané kauzy, například tzv. kauzu dieselgate. Na uvedené 
kauze, kterou věcný záměr výslovně uvádí jako příklad „klamání 
zákazníků koncernu Volkswagen“, pak dokonce demonstruje výši 
potenciálně ušetřených nákladů za vedení soudních sporů na straně 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
Uvedené kauzy byly zvoleny pouze jako ilustrativní příklady 
možného využití hromadných žalob, aniž by zároveň věcný záměr 
jakkoliv předvídal výsledek případného řízení.   
 
Kauza Dieselgate byla vybrána z objektivních důvodů. Jde o kauzu 
celosvětovou, kauzu zcela typickou pro možnost uplatnění 
hromadných žalob a kauzu, která je známá téměř všem jak v ČR, tak 
i jinde ve světě. Ministerstvo pochopitelně ctí zásadu presumpce 
neviny, přesto lze mít o úspěchu koncernu ve věci jisté pochybnosti, 
když tento již v USA svoji chybu uznal a poškozené odškodnil 
mimosoudní dohodou. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

89 

státu. Věcný záměr pak v případě vyčíslení „škody vlastníků vozů v 
ČR“ konkrétně odkazuje (poznámka pod čarou na str. 23) na 
internetové stránky obchodní společnosti, jejímž podnikáním je 
zastupování osob žalujících koncern Volkswagen. Takový postup při 
přípravě nové legislativy považuje HK ČR za zcela bezprecedentní a 
absolutně nepřijatelný. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Přesto bylo do materiálu upřesněno, že jde jen o příklad využití, 
nikoliv o konstatování, že by snad bylo již ve věci rozhodnuto. 
 
Za příklady k ilustrování možných nákladů na státní rozpočet budou 
tentokráte zvoleny hypotetické kauzy. 

7. Připomínka k otázce morálního hazardu: 
Podpora morálního hazardu osob.  
Úprava hromadných žalob ve věcném záměru motivuje osoby k 
rezignaci na ochranu svých práv. 
 
Odůvodnění:  
Zavádění hromadných žalob v podobě předložené věcným záměrem 
povede k nezodpovědnému chování osob, neboť ty pod vidinou 
snadného vymožení svých nároků (především v případě uplatnění tzv. 
opt-out principu) rezignují na ochranu svých práv. V ekonomické teorii 
se uvedené osoby označují jako tzv. free riders (tj. osoby, kterým se 
dostane právní ochrany i bez jejich aktivní participace). Uvedené 
jednání osob je spojeno s významnými socio-ekonomickými dopady. 
Největší riziko systému opt-out tkví v tom, že právně aprobuje a 
podporuje pasivitu žalobců a umožňuje získání majetkového prospěchu 
bez jakéhokoliv přičinění. Myšlenka, kdy by zákon doporučoval svým 
adresátům, aby se soudili, a dokonce zajistil, aby se všichni soudili bez 
vlastního přičinění, a to v rámci „veřejného blaha“, je velmi 
nebezpečná právě proto, že demoralizuje obyvatelstvo, které nebude 
nést jakoukoliv míru odpovědnosti na vlastních věcech.  Hromadné 
žaloby v navržené podobě tak naprosto popírají základní principy 
fungování demokratické občanské společnosti, jako je např. zásada 
vigilantibus iura. 
 
Morální hazard se však nemusí vždy týkat jen žalobců. Na morálním 
hazardu se mohou podílet i samotní advokáti oprávnění hromadnou 
žalobu u soudu zastupovat. Ti totiž budou motivováni  

Částečně akceptováno. 
 
Jakkoliv ministerstvo považuje uvedené námitky za nepodložené, a to 
z níže uvedených důvodů, byla tato otázka do předkládaného 
materiálu zakomponována. 
 
Návrh nicméně žádným způsobem nepovede k posílení pasivity osob 
z hlediska zásady vigilantibus iura. V tomto ohledu bude mít 
zavedení institutu právě opačný účinek. Cílem hromadných žalob, jak 
uvádí jak věcný záměr, tak i ZZ RIA, není nic jiného než prolomit 
racionální apatii oprávněných osob a nabídnout jim nástroj, který 
umožní z ekonomického hlediska uplatňování těch nároků, jejichž 
vymáhání se doposud z finančních důvodů nevyplatilo. 
 
Návrh nepočítá s tím, že by osobám spadl jejich nárok bez dalšího do 
klína, aniž by pro to musely cokoliv obětovat. Předně, i v případě 
opt-outu se počítá, že po provedeném řízení a pravomocném 
rozhodnutí každý učiní jeden úkon vůči soudu (žalobci), kterým dá 
najevo, že je oprávněným z nároku a zároveň tento nárok vyžaduje. 
Dále je nutné si uvědomit, že ani v tomto případě nedostane svůj 
podíl na společném fondu „zadarmo“ - od přiznané částky se totiž 
bude odečítat odměna pro žalobce.. O tento podíl se tak zmenší 
celková suma, na kterou by jinak měl jednotlivec nárok. Jinak řečeno, 
i jednotlivec, byť po celou dobu řízení pasivní, se na jeho vedení 
bude svojí trochou podílet.  
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k zisku co největší možné vysouzené částky, neboť z ní se vypočítává 
jejich odměna. Uvedené podporuje samotný věcný záměr, když uvádí, 
že „je v advokátově zájmu, aby celková vymožená částka byla co 
největší - z vymožené částky se totiž počítá jeho celková odměna“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
8. Připomínka k pravidlům advokátní etiky: 
Rozpor s pravidly advokátní etiky. 
Pravidla profesní etiky zakazují advokátovi, aby se zavázal k úhradě 
nákladů klienta bez nároku na jejich proplacení. 
  
Odůvodnění:  
Navrhovaný mechanismus hrazení nákladů účastníků hromadných 
žalob, kdy tyto nese v plném rozsahu advokát, odporuje právním 
předpisům v oblasti advokacie. Etický kodex v čl. 8 odst. 6 advokátovi 
zakazuje, aby poskytoval právní služby v případě, pokud by se měl 
zavázat k povinnosti hradit, byť jenom zčásti, náklady klienta bez 
nároku na jejich proplacení. 
 
Jedná se tak o bezprecedentní zásah do nezávislosti advokátního stavu, 
kdy se advokát stává de facto účastníkem řízení, a to na místo žalobců. 
Advokát tak již nebude profesionálním rádcem a poskytovatelem 
právních služeb, který je majetkově zainteresován pouze na úspěchu ve 
věci, ale bude přímým investorem hromadné žaloby. V takovém 
případě bude jeho zájem na výsledku nadřazen zájmům klienta a ve 
sporu bude hájit především své finanční zájmy. 
 
Dochází tak ke zjevnému konfliktu s požadavky zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, zejména s ust. § 16 odst. 1, podle kterého je advokát 
povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se 
jeho pokyny. Rovněž dochází k porušení jedné ze zásadních zásad 
advokacie, a to přednosti oprávněných zájmů klienta před vlastními 
zájmy advokáta tak, jak vyplývá z čl. 6 výše zmiňovaného etického 
kodexu.  
 

Akceptováno. 
 
V důsledku provedení koncepční změny, která se týká postavení 
advokáta, bylo upuštěno od jeho role jakožto „investora“ procesu. 
Nově bude financovat řízení žalobce (správce skupinových nároků, 
zástupce skupiny či spolek). Blíže k navazujícím otázkám specifikace 
funkce těchto osob, k jejich postavení v řízení i kupř. k odlišnostem 
pro řízení vedené podle opt-out či opt-in režimu, odkazujeme na 
kapitolu 4.2.6 věcného záměru a 3.2.5 a 3.2.18 ZZ RIA.  
 
Do věcného záměru byla dále nad rámec připomínky doplněna i 
práva členů skupiny, akcent nad sledováním společného zájmu apod. 
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Tato připomínka je zásadní. 
9. Připomínka k principu opt-out: 
Rizika principu opt-out.  
Věcný záměr předpokládá u hromadných žalob s užitím tzv. opt-out 
principu, který je spojen  
s celou řadou rizik.  
 
Odůvodnění:  
Princip opt-out je vhodný zejména pro řízení o ochraně veřejného 
zájmu, nikoliv pro soukromoprávní spory, a to ještě bez jakéhokoliv 
omezení, jak navrhuje věcný záměr zákona. Využití principu opt-out 
taktéž přichází v úvahu v podstatě výlučně u hromadných žalob na 
zdržení se protiprávního stavu (tzv. negatorních). U žalob na plnění je 
tento systém zcela nevyhovující a s jeho užitím je spojena řada rizik.  
S uplatněním principu opt-out souvisí problematika informování 
potenciálního okruhu dotčených osob, neboť ty se o konání soudního 
řízení nemusí dozvědět, čímž je zásadním způsobem zasaženo do jejich 
práva na spravedlivý proces. Současně nikdo nemůže být nucen 
kontinuálně sledovat probíhající soudní spory v centrální databázi 
zřízené ministerstvem spravedlnosti či příspěvky advokátů na 
neurčitém počtu webových stránek, či na sociálních sítích, v 
hromadných sdělovacích prostředcích a lokálních denících.  
Věcný záměr, přestože jako výchozí princip uvádí opt-out, počítá 
taktéž s užitím principu opt-in, a to na základě rozhodnutí soudu v 
konkrétním případě (např. kdy nároky jsou již relativně vysoké a 
neočekává se problém tzv. racionální apatie, malé skupiny žalobců). 
Umožnění odklonu od jednotného principu opt-out však zásadním 
způsobem zasahuje do požadavku legitimního očekávání žalobců i 
žalovaných, kdy celý systém bude velice nepřehledný a pro běžného 
držitele hromadného nároku bude velmi obtížné určit, do jaké skupiny 
se mají „zařadit“ a jaké úkony mají vykonat. 
 
Rovněž nelze souhlasit se závěrem, že každý jednotlivý žalobce 
vyjádří svůj souhlas s účastí na hromadné žalobě konkludentně, podle 
zásady „kdo mlčí, souhlasí“. Mlčení samo o sobě není projevem vůle, 

Neakceptováno. 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, avšak s možností aplikace 
principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out 
nebude tím nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. 
 
Otázka, zda zavedením principu opt-out může dojít k porušení práva 
na spravedlivý proces účastníků, je již důkladně řešena ve věcném 
záměru (kapitola 1.5 a též 5.3). 
  
1. Návrh nepopírá právo na spravedlivý proces jednotlivým členům 
skupiny. Každý z členů, který nesouhlasí s projednáváním svého 
souhlasu v kolektivním řízení, může bez sankce z řízení vystoupit a 
dále si svůj nárok uplatňovat sám.  Členové skupiny tak mají možnost 
se sami svobodně rozhodnout, zda chtějí být členem skupiny, nebo 
zda chtějí svůj nárok uplatňovat individuálně, či jej neuplatňovat 
vůbec. 
 
2. Hromadné žaloby míří na případy, kdy se individuální řízení 
nevyplatí (nejde tedy o „dobrovolné“ vzdání se práva). Z tohoto 
pohledu se presumovaný souhlas nejeví jako něco nepřípadného. 
Autonomie vůle tak v návrhu zákona není popřena. V tomto případě 
totiž z mlčení určitá vůle jednajícího vyplývá. Daná osoba mlčky 
projeví, že si přeje ve skupině zůstat, ačkoliv jí bylo členství 
oznámeno a ona má možnost z řízení vystoupit. Rovněž již stávající 
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nevyjadřuje ani souhlas, ani nesouhlas, nemůže tedy platit zásada, že 
„kdo mlčí, souhlasí“. Tyto závěry lze dovodit průřezově z dostupné 
právnické literatury k tématu. Na tomto nic nemění ani předkladatelem 
zmiňované odkazy, které mají aprobovat uvedenou zásadu (např. ust. § 
101 odst. 4 nebo § 153a odst. 3). U těchto ustanovení zákona platí, že 
mlčení či nečinnost je reakcí na kvalifikovanou výzvu k určité procesní 
aktivitě, dalo by se říci, že mlčení je informovanou neaktivitou. 
Naproti tomu v předloženém věcném záměru se jedná o 
neinformovanou neaktivitu, protože účastník hromadné žaloby nebude 
často mít vůbec povědomí o tom, že je účastníkem řízení o hromadné 
žalobě a že je oprávněn k provedení určitého úkonu. Pokud takový 
účastník vůbec neví, že by svou neaktivitou mohl uskutečňovat nějaké 
jednání, je nezbytné dojít k závěru, že o jednání, byť konkludentní, 
nemůže v žádném případě jít. 
 
Dalším rizikem a nejasností je způsob zahájení řízení – z předloženého 
návrhu vyplývá, že: „Plná práva v řízení požívá pouze člen skupiny, 
který celé řízení inicioval a je v postavení zástupce skupiny.“ 
Předkladatel se tak ve svém návrhu nijak nevypořádal s eventualitou, 
že takových organizovaných skupin bude více a budou si vzájemně 
konkurovat. Je tedy záměrem zákona vytvořit jakousi soutěž o to, kdo 
první podá hromadnou žalobu, jak vyplývá z věcného záměru? 
Docházelo by tak situacím, kdy pozici advokáta a zástupce celé 
skupiny získá ten, kdo první podá žalobu, bez ohledu na kvalitu žaloby 
a advokáta, šířku podporovatelů či odborného a organizačního zázemí. 
Mezi další rizika, která jsou s principem opt-out dále spojena patří 
primárně neurčitost okruhu účastnících se subjektů (je fakticky 
neuzavřený), s čímž souvisí i nejasnosti ohledně okruhu osob, vůči 
nimž se uplatňuje překážka litispendence či rei iudicata, a to zejména 
ve skutkově složitějších věcech. 
 
Pro vymáhání majetkových plnění je nepochybně vhodnější zvolit 
výlučně systém opt-in, který zajišťuje jasný přehled o účastnících 
řízení, jejich nárocích a není v rozporu se základními zásadami 
českého procesního práva. 

právní řád zná uplatnění nároku bez jakékoliv součinnosti věřitele - a 
toto ustanovení není předmětem kritiky - jde o uplatňování pracovně-
právních pohledávek dlužníkových zaměstnanců dle § 168 odst. 1 
písm. a) IZ.  
 
3. Aby bylo právo na spravedlivý proces každého zajištěno, bude 
zákon počítat s povinností všechny členy skupiny o probíhajícím 
řízení informovat. A to jednak centrálně na jediném místě cestou 
centrální evidence vedené ministerstvem pro soudy, a to soud uloží 
advokátovi skupiny ad hoc dle okolností případu.  
 
4. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že zahrnutím jednotlivce do 
skupiny se jeho postavení v zásadě nezhoršuje a není zavázán k 
žádné právní povinnosti. Náklady takového řízení nese žalobce, který 
je uspokojen až následně v případě úspěchu ve sporu. Jediné, co 
může člen skupiny „získat“, je vymožení jeho pohledávky za 
žalovaným, která je individuálně nevymahatelná. V podstatě je tak 
jeho právo na spravedlivý proces ve vztahu k tomuto konkrétnímu 
nároku posíleno. 
 
Bylo prokázáno, že opt-in sám o sobě nemůže vyřešit ve věcném 
záměru vytyčené problémy. Tyto může s definitivní platností 
odstranit jen režim opt-out, který nelze při dostatečné informovanosti 
skupiny z výše uvedených důvodů považovat za problematický. 
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Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k postihu škůdce: 
Sankční postih škůdce  
Věcný záměr nereflektuje rozdílné pojetí škody v common law 
(sankční charakter) a civil law (sanační charakter).  
Odůvodnění:  
Na rozdíl od zemí common law, kde je veřejnoprávní ochrana 
veřejného zájmu minimální a je suplována právě prostřednictvím 
možnosti podávání hromadných žalob a penalizační náhrady škody 
(tzv. punitive damages), je situace v kontinentálním právu zcela 
odlišná. Zde totiž stát škůdce již sankcionuje sám prostřednictvím 
veřejnoprávních sankcí. Náhrada škody již nemá mít sankční charakter, 
nýbrž sanační a musí být vždy individualizovaná. Bude-li tedy stát 
uplatňovat veřejnoprávní sankce a současně dojde prostřednictvím 
rozhodnutí o hromadné žaloby k uložení paušalizované náhrady škody, 
dojde k faktickému dvojímu postihu škůdce. 
 
Rovněž mechanismus vyplácení vysouzené částky, kdy nevyplacená 
část odškodnění propadá státu, vykazuje jisté prvky sankce. Obzvlášť v 
případě opt-out systému je velmi pravděpodobné, že počet 
poškozených, kteří se nepřihlásí o odškodnění, bude vysoký. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jde o nepochopení institutu penální funkce náhrady škody. 
Hovoříme-li totiž o penální funkci škody, kterou zakazuje též 
Doporučení EK, na mysli se má institut tzv. punitive damages známý 
z anglosaského práva, který lze vymezit následovně: 
 
 Přiznání punitive damages, jak ostatně příznačně uvádí 

anglické znění Doporučení EK (In particular, punitive 
damages, leading to overcompensation in favour of the 
claimant party of the damage suffered, should be 
prohibited.), znamená, že se poškozenému dostane více, než 
skutečně utrpěl.  

 
S touto možností však věcný záměr zákona nepočítá. Vymáhat se 
bude pouze skutečně utrpěná újma, nikoliv částka nadsazená. 
Podstata hromadných žalob spočívá v tom, že bude umožněno 
vymáhat nároky, které se z nějakého důvodu (ekonomického, 
praktického apod.) dnes nevymáhají. Jde však o existující nároky 
v určité výši. V žádném případě tak předkládaný návrh nepočítá se 
zavedením tzv. punitive damages. 
 
Za sankční rovněž nelze považovat, že nevyplacené částky 
propadnou státu. Řešení, v němž by se část tzv. common fund, která 
nebude vyplacena jednotlivým poškozeným, znovu vrátila škůdci, je 
nejen zcela nesystémové, ale vzbuzuje závažné pochybnosti stran 
spravedlivosti tohoto řešení. Jestliže se škůdce dopustil nekalého 
jednání, které na straně skupiny vedlo ke vzniku újmy, neoprávněně 
se na její úkor obohatil - je proto spravedlivé, aby tento neférový zisk 
byl v případě konstatování odpovědnosti odčerpán zcela. Zároveň 
bude-li v zákoně stanoveno, že zisk propadá státu. 
 
I tomuto aspektu se věcný záměr věnuje v kapitole 5.3.3  řešící soulad 
se závazky plynoucími pro ČR z práva Evropské unie. 
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11. Připomínka k nespotřebitelským věcem: 
Dopady na nespotřebitelské soudní spory  
Věcný záměr se nijak nezabývá dopady navrhované právní úpravy ve 
vztahu k ostatním, nespotřebitelským soudním sporům. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel věcného záměru zákona se v tomto zevrubně zaobírá 
problematikou hromadných žalob a její vhodností ve vztahu ke 
spotřebitelským nárokům. Rovněž analýzy, ze kterých se v materiálu 
vycházelo, se týkají zejména spotřebitelského práva. 
 
Nicméně s ohledem na to, že hromadné žaloby jsou navrhovány jako 
obecný procesněprávní prostředek, zcela absentuje analýza dopadů a 
zejména potřebnosti tohoto institutu i v podnikatelských a dalších 
oblastech. Je přitom evidentní, že hromadné žaloby mohou být 
využitelné a rovněž zneužitelné v celé řadě nespotřebitelských kauz. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Oblasti, na něž právní úprava dopadne, byly vymezeny v kapitolách 
3.3 či 4.2.1 věcného záměru a dále kapitolách 1.2.2 a násl. ZZ RIA.  
 
V této souvislosti byly vyhodnoceny i případné dopady do vybraných 
oblastí, které nesouvisejí se spotřebitelským právem (viz kapitolu 5 
ZZ RIA, ale též shrnutí ZZ RIA). 
 
V tomto ohledu považujeme vypořádání se s možnými dopady za 
dostatečné. Modelové příklady byly zvoleny pouze ilustrativně a 
jejich závěry lze aplikovat na libovolné oblasti práva. 

12. Připomínka k probíhajícím řízením: 
Dopady na probíhající řízení  
Věcný záměr zákona počítá s využitelností hromadných žalob i na 
nároky, které vznikly před nabitím účinnosti tohoto zákona. 
 
Odůvodnění:  
Věcný záměr zákona počítá s tím, že zákon o hromadných žalobách 
bude aplikovatelný i na nároky, které vznikly před účinností tohoto 
zákona, aniž by se jakkoliv zabýval dopady na již probíhající řízení. 
Pokud by došlo k „retroaktivní“ inkorporaci hromadných žalob, 
vznikla by zásadní právní nejistota ohledně již vedených soudních 
sporů. Věcný záměr nikterak neřeší, jaké následky by mělo podání 
hromadné žaloby na ostatní probíhající řízení, zejména zda by došlo k 
jejich přerušení, či zda by tato řízení převedena pod hromadnou 
žalobu, případně by byla vedena odděleně. Rovněž je třeba zabývat se 

Akceptováno. 
Stejně jako u jiného procesního předpisu není nutné, aby se zákon 
vymezoval vůči již existujícím hmotně-právním nárokům - tyto bude 
možné podle zákona o hromadných žalobách uplatňovat. 
 
 
 
Do textů předkládaných materiálů byl na základě připomínky 
doplněn vztah hromadných řízení a řízení zahájených před účinností 
nové právní úpravy tak, že na již zahájená řízení se právní úprava 
neuplatní, a to ani tehdy, pokud by došlo po nabytí účinnosti 
k zastavení řízení a žaloba by byla podána znovu. 
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otázkou překážky věci rozhodnuté a závaznosti rozhodnutí obecně, a to 
i ve vztahu k požadavku na jednotné rozhodování soudů. Všechny tyto 
otázky jednoznačně diskvalifikují užití hromadných žalob i na nároky 
vzniklé přede dnem účinnosti navrhovaného zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

SP ČR 
 
JUDr. Jitka 
Hlaváčková 
 
jhlavackova@spc
r.cz 
 

1. Obecná připomínka: 
SP ČR se domnívá, že v předloženém návrhu chybí dostatečně 
průkazné zhodnocení nutnosti přijetí nového právního předpisu. 
Nedostatky soudního procesu je třeba řešit rekodifikací civilního 
procesu, která by mohla v návrhu uvedené nedostatky optimálně 
vyřešit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Dílčím věcným připomínkám bylo vyhověno, rozpory 
v koncepčních otázkách přetrvávají. 
 
Vysvětleno.  
 
Pokud jde o to, zda je možné vytyčený problém řešit pomocí 
klasických institutů civilního procesu v jeho tradičním 
individualistickém pojetí (což by měl v zásadě civilní řád soudní 
řešit), odkazujeme na kapitolu 1 závěrečné zprávy RIA a dále 
kapitolu 1 věcného záměru, z nichž jasně vyplývá, že tyto prostředky 
vymezený problém vyřešit nedokáží. 
 
Pokud jde o otázku, zda je možné civilní řád soudní o úpravu 
hromadných žalob obohatit, je v prvé řadě potřeba odkázat na 
srovnávací analýzu, kdy v rámci komparovaných právních řádů lze 
nalézt oba přístupy - tj. jak inkorporaci právní úpravy kolektivního 
řízení do jednoho společného zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována se členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména se členy rekodifikační komise pro přípravu nového 
občanského řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační 
komise i převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec 
zvolena varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo 
shledáno, že kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení 
natolik odlišuje, že by případná inkorporace úpravy do obecného 
procesního předpisu vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň 
lze očekávat, že práce na obecném civilním kodexu potrvají 
s ohledem na jeho zásadní důležitost a nutnost široké veřejné debaty 
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déle.  
 
Ve světle uvedených okolností se jeví jako nejvhodnější, aby právní 
úprava hromadných žalob byla obsažena v samostatném zákoně. 
Blíže se k tomuto tématu vyjadřuje věcný záměr na straně č. 28. 
 
Nad rámec připomínky byla do věcného záměru doplněna zvláštní 
kapitola zabývající se riziky přijetí právní úpravy a případnými 
nástroji, o nichž je možné uvažovat a které by těmto rizikům měly 
zabránit (viz kapitolu 4.2.14). 
 
Dále byla též doplněna pasáž zabývající se vztahem právní úpravy 
hromadných žalob k oblasti hospodářské soutěže či nekalosoutěžního 
jednání. Hierarchie rozhodování subjektů veřejnoprávní kontroly a 
dozoru, tedy typicky subjektů typu ČTÚ, ERÚ či finanční arbitr bude 
zachována, což bylo v předkládaných dokumentech zpřesněno a 
upraveno. 
 
 

2. Obecná připomínka: 
Ve věcném záměru se dle našeho názoru klade zřetel pouze na procesní 
ekonomii soudního řízení a zcela se odhlíží od rizik s tímto institutem 
spojených. Je obecně známé a také často diskutované, že za největší 
riziko spojené se zaváděním hromadných žalob kdekoliv na světě je 
považována potenciální přeměna žalobního nároku na výnosný obchod 
pro advokátní kanceláře a téměř až „šikanózní“ prostředek vůči 
žalovaným subjektům. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Přestože věcný záměr klade důraz na procesní ekonomii, snaží se 
adekvátně reagovat i na potenciální problémovost související 
s nastíněným negativním důsledkem hromadných žalob. Jednak je 
přeneseno riziko neúspěchu na osobu správce skupinových nároků, 
což povede k tomu, že si správci budou vybírat především případy, 
kde je zřejmá existence uplatňovaného nároku. Již samotná 
skutečnost, že správce nese riziko prohry a s tím spojeného placení 
náhrady nákladů řízení a soudního poplatku, je dostatečnou pojistkou 
pro to, aby nedocházelo k šikanóznímu podávání hromadných žalob. 
 
Dále je zde posílena role soudu, který má hájit zájmy všech osob 
zúčastněných, má možnost odmítnout certifikaci z důvodu, že se 
jedná o šikanózní návrh, může správce, který objektivně nebude plnit 
svoji úlohu, nahradit apod. Na základě připomínky bylo podrobněji 
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upraveno, za jakých okolností může dojít k odvolání správce, jakým 
způsobem a jak následně bude věc procesně řešena. 
 
Rovněž je pamatováno i na požadavek, aby hromadné žaloby byly 
výhodné i pro žalovaného. Jinak řečeno, aby i žalovaný získal určitou 
výhodu odklizením sporu kolektivně, neboť náhradu nákladů řízení 
bude hradit jen jednou. 
 
Pokud jde o otázku litispendence a rei iudicatae, v případě vedení 
žaloby v režimu opt-in bude možné separátně vést vícero 
hromadných žalob, budou-li taktéž založeny na principu opt-in. Tím 
dojde k utvoření několika skupin, které budou tvořeny lidmi, kteří 
chtějí v uvedené skupině být a za tím účelem do ní i vstoupili. 
 
Naopak je-li žaloba ovládána opt-out režimem, nebude následně 
možné vést další hromadnou žalobu v téže věci taktéž založenou na 
opt-out principu. Po vystoupení z hromadného řízení se však 
vystoupivší člen může domáhat svého nároku prostřednictvím žaloby 
individuální popř. ve výjimečných případech prostřednictvím žaloby 
hromadné – avšak založené na principu opt-in.  
 
Tyto výjimky jakožto i vše výše uvedené byly do textu 
předkládaných dokumentů doplněny (viz kapitoly 3.2.7 a 3.2.8 ZZ 
RIA či kapitolu 4.2.7 věcného záměru). 
 
 

3. Obecná připomínka: 
Institut hromadných žalob je prvek typický spíše pro anglosaský právní 
systém a i jen z tohoto pohledu může být velice obtížné integrovat jej 
do našeho právního systému. I aktuální situace ve Spojených státech 
amerických dokumentuje, že nastal stav, kdy výsledky projednávání 
hromadných žalob často vedou k drakonickým finančním postihům pro 
výrobce, které navíc často neslouží z převážné části k odškodnění 
dotčených spotřebitelů, ale získané prostředky jsou určeny k pokrytí 
excesivních nákladů na právní služby a na veřejné účely, jejichž 

Vysvětleno. 
 
Zde si dovolujeme poznamenat, že není účelem kompletní převzetí 
americké právní úpravy, nýbrž inspirace jejími funkčními prvky.  
 
Legislativní práce se nejprve orientovaly na „zmapování“ požadavků 
kladených na novou právní úpravu, na základě kterých byly vytyčeny 
jednoznačné cíle, jež by zákon o hromadných žalobách měl 
dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny jednotlivé 
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konečná prospěšnost pro společnost je mnohdy přinejmenším sporná.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

varianty možného řešení týkající se otázky, jakým principem bude 
celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po pečlivém uvážení 
založeném na rozboru právní komparace, zvážení všech dopadů a 
zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena varianta 
ovládaná principem opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností 
aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-
out nebude tím nejvhodnějším řešením. 
 
Ani tvrzení, že institut hromadných žalob je typickým spíše pro 
anglosaské právní prostředí, není zcela přiléhavé. V dnešní době již 
jen velmi málo států v Evropě tu či onu podobu kolektivní ochrany 
práv nemá a Česká republika je jednou z posledních zemí. 
Neexistence právní úpravy kolektivního uplatňování individuálních 
práv je ostatně ze strany EU kritizována. 
 
Aby nedocházelo k tomu, co se děje v USA, byl na místo advokáta 
vytvořen nový institut tzv. správce skupinových nároků, který bude 
vystupovat v roli investora. Tato osoba musí získat akreditaci od 
ministerstva a bude podléhat jeho dlouhodobému dohledu, pokud se 
ukáže, že nehájí zájmy skupiny, ale toliko zájmy vlastní, může jí být 
akreditace odebrána. Zároveň jsou stanoveny i limity pro odměny 
správce (zpravidla 20% oproti 30-40% v USA), přičemž tyto bude 
možné překročit jen výjimečně, maximálně do výše 30 %. O odměně 
pro správce bude rozhodovat soud. Konečně návrh nepočítá ani se 
zaváděním punitive damages, které mají v USA objektivně za 
následek namítané drakonické postihy. 

4. Obecná připomínka: 
Hromadné žaloby, tedy tzv. class actions, mohou (jak dokazují 
poznatky např. z Izraele, který postupoval v minulých letech podobně 
jako zamýšlí předkladatel, kdy do svého právního systému přejal 
americké úpravu „class actions“) vést k řadě negativních důsledků 
mezi něž patří například skutečné „závody“ mezi advokátními 
kancelářemi, která dříve vyhledá a osloví vhodného reprezentanta pro 
danou „class action“. Tento systém tedy na má na jedné straně vést k 
zohlednění zájmů spotřebitelů, kteří by možná spíše nepřistoupili k 

Neakceptováno. 
 
Uvedené problémy se teoreticky dají vztáhnout na jakoukoliv úpravu 
soudních řízení. Dají se tudíž vztáhnout jak na řízení, které je 
ovládáno režimem opt-out typickým pro americké prostředí, tak na 
řízení s režimem opt-in. 
 
Návrh obsahuje řadu pojistek, aby nedošlo k deformaci právní úpravy 
podle zájmů investorů. Zároveň byla úloha advokáta nahrazena 
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vymáhání svých tvrzených nároků právní cestou, ovšem na druhé 
straně vede v mnoha případech ke zneužívání práva a k manipulaci 
soudního procesu ze strany advokátů a advokátních kanceláří, kteří 
jsou na počtu dotčených spotřebitelů a případném výsledku sporu 
hmotně zainteresováni. Většina hromadných žalob vzniká nikoliv na 
popud konkrétního spotřebitele, ale právě na základě impulsu ze strany 
advokátů, kteří aktivně vyhledávají možné reprezentanty nebo je 
dokonce účelově „vyrábějí“, např. tím, že dotyčný jen několik málo 
dnů před podáním žaloby i bez zjevného důvodu zakoupí předmětný 
výrobek a jako takový pak prostřednictvím iniciující advokátní 
kanceláře podává k soudu žalobu s cílem nechat ji uznat za „class 
action“.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

úlohou zvláštního subjektu, tzv. správce skupinových nároků, který 
bude podléhat akreditaci a dohledu ze strany ministerstva. K tomu 
blíže kapitoly 4.2.6 a 4.2.14 věcného záměru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Obecná připomínka: 
Tento stav vede samozřejmě na straně výrobců, kteří v těchto 
případech vystupují v rolí žalovaných, k vynakládání dodatečných a 
velmi významných nákladů na právní služby. Výrobci jsou navíc 
následně často v pozici, kdy z důvodu zájmu na udržení dobrého jména 
a ochrany své pověsti (už pouhé podání žaloby má obvykle negativní 
mediální dopad bez ohledu na existenci skutečné právní odpovědnosti) 
raději přistupují na často finančně velmi nevýhodné dohody o 
narovnání, které mohou v krajních případech vést (a to např. u menších 
podnikatelských subjektů) až k ohrožení jejich existence. Tento dopad, 
který je samozřejmě již mimo rámec hodnocení dopadů zamýšlené 
právní úpravy, v konečném důsledku pak může vést k ohrožení  
vytvořených pracovních míst a může také podvazovat podnikatelskou 
iniciativu, co se týče snahy přinášet na trh stále nové produkty, které 
budou mít pro zákazníky co možná největší přidanou hodnotu. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Není pochyb, že zavedení hromadných žalob může mít ekonomické 
důsledky. Na tyto důsledky je však nutné pohlížet v celku, globálně a 
nikoliv izolovaně - v tom smyslu, že vedle potenciálních negativních 
dopadů, bude mít zavedení hromadných žalob dopady pozitivní, jež 
budou převažovat. 
 
 
Zároveň je nutné si uvědomit, že hromadné žaloby směřují vůči 
osobám, které dnes těží z neaktivity poškozených osob. Jde tedy 
toliko o nástroj, který má sloužit k vymáhání již existujících nároků. 
Konečně tyto nároky vznikají z nekalých praktik vybraných 
podnikatelů, a to na úkor jejich zákazníků, třetích osob, ale i jejich 
„poctivých“ konkurentů. 
 
Kolektivní ochrana individuálních práv, jakou hromadné žaloby 
bezpochyby přinášejí, je již u vyspělých zemí standardem. Není proto 
důvod se jejich zavedení obávat. V této souvislosti poukazujeme 
např. na právní řád Kalifornie, kterážto se pyšní jednou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

100 

z nejsilnějších právních úprav hromadných žalob v celé USA, velmi 
vstřícným přístupem soudů, zároveň však jednou z nejsilnějších a 
nejvyspělejších ekonomik ze všech států USA. I z toho je zřejmé, že 
existence hromadných žalob nemá na ekonomické prostředí negativní 
dopad, spíše naopak. 

6. Obecná připomínka: 
Předložený návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách 
mimo jiné jako argument pro podporu zavedení institutu hromadných 
žalob pracuje s pojmem tzv. racionální apatie. Víceméně to vysvětluje 
tak, že poškození se v mnoha případech nechtějí svých nároků vzdát, 
ale neuplatňují je z důvodu, že právě uplatňování těchto nároků není ve 
většině případů ekonomicky výhodné. Proti tomu stojí argument 
obsažený v klasické právní zásadě „Vigilantibus iura scripta sunt“ a 
dále argument vycházející právě ze současných celospolečenských 
trendů, kdy v dnešní době více než kdy jindy spotřebitel dominuje a 
prostřednictvím sociálních sítí a možností volby jiného producenta je 
naopak velmi efektivně schopen domoci se svých nároků, aniž by bylo 
nutné a potřebné aplikovat klasické právní prostředky. Tento přístup 
vede k celkové kultivaci všech stran obchodní výměny a trhu jako 
celku. Naopak institut hromadných žalob by do právního pořádku ČR 
mohl vnést jakousi pohrůžku zneužití práva, manipulace se spotřebiteli 
a potenciálně i deformaci poctivé hospodářské soutěže, kdy i institut 
hromadné žaloby může být zneužit s cílem poškození obchodní pověsti 
nežádoucího konkurenta (podobně jako dnes známé případy zneužití 
účelových návrhů na zahájení insolvence).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Lze odkázat jen na výše uvedené - hromadné žaloby jsou naopak 
nástrojem, který má ke kultivaci hospodářského, společenského a 
mezilidského prostředí přispět. 
 
Samotné spotřebitelské organizace upozorňují na to, že současná 
ochrana spotřebitele ohledně uplatňování nároků je nedostatečná. 
Proto vítají fakt, že bude konečně do české právní úpravy zaveden 
institut, na základě kterého bude postavení spotřebitelů, co se týče 
vymáhání jim náležejících nároků, posíleno. Nejen s ohledem na 
skutečnost, že tyto spotřebitelské organizace či jiné spolky založené 
na ochranu určitých zájmů, mají bohaté zkušenosti z praxe, vyplývá, 
že dochází spíše ke zneužívání postavení výrobců/dodavatelů vůči 
slabším stranám.  
 
Konečně nelze zapomínat na to, že většina osob jedná v právním 
styku poctivě. Tyto osoby, ať už jde o podnikatele či jiné subjekty, 
však doplácejí na to, že jiní se hromadně dopouští porušování práva, 
a tím zvýhodňují sebe sama oproti konkurenci. To dokládá též 
vyjádření ÚOHS k návrhu, který v něm rizika nevidí a naopak 
zavedení hromadných žalob z hlediska ochrany hospodářské soutěže 
vítá. 
 
Hromadné žaloby jako nový institut by tak měly zavést „rovnováhu“ 
a nikoliv deformaci hospodářské soutěže. 
 

7. Obecná připomínka:  
SP ČR považuje dosavadní českou právní úpravu, vč. platné právní 
úpravy tzv. reprezentativních žalob, za dostačující. Zavedení elementu 

Neakceptováno. 
 
V této souvislosti odkazujeme na výše uvedené úvahy. Zároveň si 
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hromadných žalob může na první pohled samozřejmě přinést některá 
pozitiva, ale je spojeno s řadou rizik a i současná situace ve Spojených 
státech amerických ukazuje, že původně obecně prospěšný úmysl může 
v konečném důsledku vést k řadě obtíží a skutečnosti, že řada investorů 
zvažuje, zda na amerických trh i z těchto důvodů vůbec vstoupí. 
Dalším dokladem toho, že se nejedná o nijak jednoduchou otázku 
potvrzuje i fakt, že v rámci Evropské unie není tato otázka právně 
ošetřena a totéž platí i pro právní systémy nám blízkých jurisdikcí, jako 
je např. Spolková republika Německo. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

dovolujeme podotknout, že ani ministerstvo, ani jiná připomínková 
místa, jak vyplynulo ze zaslaných připomínek, českou právní úpravu 
za dostatečnou nepovažují. Právě naopak, zavedení hromadných 
žalob lze z hlediska posílení ochrany individuálních práv přivítat. 
Téhož názoru je i odborná veřejnost (kupř. odkazujeme na Hromadné 
žaloby - Sborník z odborného právnického sympozia 16. června 
2017, ISBN 978-80-906813-1-6, jež vydala Stálá konference českého 
práva, s.r.o.) či vrcholné soudní instance (kupř. nález sp.zn. 
IV.ÚS529/16 ze 17.5.2016). 
 
To, že na poli ochrany individuálních nároků, které jsou příliš nízké, 
existuje systémový problém, dokládá i činnost EU na poli ochrany 
spotřebitelských práv. 
 
Ve světle veškerých uvedených vysvětlení je tak zřejmé, že právní 
úprava hromadného řízení je potřebná a bez jejího zavedení se 
vymezené problémy nepodaří vyřešit. 
 
K otázce „blízkých jurisdikcí“ si dovolujeme odkázat na ZZ RIA a 
její kapitolu věnující se právní komparaci (kapitola 2.3 ZZ RIA). 

8. Připomínka: 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme odmítnutí předloženého návrhu 
věcného záměru zákona o hromadných žalobách. 
 
Pokud by předkladatel přes výše uvedený návrh na odmítnutí trval na 
předložení věcného záměru, doporučujeme upřednostnit evropská 
právní řešení u zemí s podobným právním systémem (např. Rakousko) 
před převzetím kulturně odlišného právního amerického systému, vč. 
tzv. opt-out principu, který považujeme za problematický a to i z 
pohledu ústavního práva, jak o tom koneckonců hovoří samotný text 
věcného záměru návrhu zákona. Bohužel byla v návrhu opuštěna 
úprava skupinového řízení (viz např. právní úprava ve Švédsku), kde je 
v rámci řízení systému „opt-in“ procesní strana vymezena individuálně 
a účastníkem řízení se stávají pouze osoby, které do řízení aktivně 
vstupují. Tato právní úprava je české právní úpravě bližší a odpovídá 

Neakceptováno. 
 
Jak bylo uvedeno výše – problémy, na něž věcný záměr a ZZ RIA 
poukazuje, nejsou ve stávající právní úpravě nijak řešeny. To 
dokládají i vyjádření ostatních připomínkových míst, které iniciativu 
vítají. 
 
Dále opakujeme, že na základě požadavků kladených na novou 
právní úpravu a na základě jednoznačných cílů, jejichž dosažení 
předkládaný materiál sleduje, bylo určeno, jaké řešení je z pohledu 
výsledku nejvýhodnější. V materiálu byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení. Po pečlivém uvážení založeném 
na rozboru právní komparace, zvážení všech dopadů a zejména 
s ohledem na požadované cíle, byla nakonec zvolena varianta 
ovládaná principem opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností 
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zásadám, na kterých je náš civilní proces postaven. V případě systému 
„opt-out“ je naopak opuštěna i klasická zásada Vigilantibus iura scripta 
sunt (viz také výše), která byla českým zákonodárcem opakovaně 
zdůrazňována v souvislosti s poslední rekodifikací českého 
soukromého práva. 

aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-
out nebude tím nejvhodnějším řešením. 
 
Ve světle těchto poznatků bylo upuštěno od některých evropských 
modelů, které jsou založeny výhradně na režimu opt-in. Byť je tento 
režim ze strany EU doporučovaný, jednalo by se pouze o ryze 
formální změnu mechanismu, který sám o sobě funguje jen stěží a 
neposkytuje dostatečné řešení na poli kolektivní ochrany práv do té 
míry, do jaké to nabízí režim opt-out.  
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází z kombinace obou 
principů, obsahuje proto i možnost využití principu opt-in. Samotný 
režim opt-in však neřeší věcným záměrem identifikovaný problém 
tzv. racionální apatie, neboť v případě nutnosti přihlášení se do řízení 
ze strany osob, jež mají uplatnitelný nárok – povětšinou dosahující 
malé výše, ztrácí tito potenciální žalobci zájem. 
 
Závěrem upozorňujeme na to, že uvádí-li Sdružení pojišťoven jako 
vzor Rakousko, není zcela zřejmé, co tím sleduje, neboť Rakousko je 
jedna z posledních zemí v EU, která nemá úpravu hromadných žalob 
nijak legislativně upravenou. 

KZPS 
(Česká asociace 
pojišťoven) 
 
 
 

1. Připomínka: 
Návrh věcného záměru je nesystémový a nedopracovaný, zavádí 
do tradičního kontinentálního právního prostředí prvky 
anglosaského sytému bez důkladného zvážení a posouzení jak 
všech možných způsobů řešení, tak výhod a nevýhod zvolených či 
preferovaných variant a uvedení jejich řádného odůvodnění (v 
tomto uvádíme i zprávu hodnocení dopadů regulace) a je 
v potencionálním rozporu s ústavním právem na spravedlivý 
proces.  
 
Jedná se např. o záměr přijetí samostatného zákona, v zásadě 
upravujícího sporné nalézací řízení, které je předmětem právní úpravy 
občanského soudního řádu, a tedy nesystémové řešení principiálně 
shodných řízení dvěma normami. Posouzení nutnosti přijetí 

V dílčích otázkách bylo vyhověno, ve zbytku rozpory přetrvávají. 
 
Vysvětleno. 
 
Podrobné představení všech v úvahu připadajících variant způsobů 
řešení nové právní úpravy, jejich výhod a nevýhod, je uvedeno v ZZ 
RIA. 
 
Ve věcném záměru je v kapitole 5.3.1 podrobně vysvětleno, že 
zvolená varianta řešení nekoliduje s právem na spravedlivý proces. 
Taktéž kapitola 1.5 reaguje na možné námitky (ústavněprávního 
charakteru), které mohou se zavedením institutu hromadných žalob 
vyvstat. V této souvislosti si tak dovolujeme odkázat na příslušné 
pasáže. 
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samostatného zákona a souvisejícími dopady se zpráva ria nezabývá a 
odůvodnění vlastního návrhu věcného řešení je pouze v obecné rovině 
bez odůvodnění tvrzených předpokladů.   
 
Posouzení variant opt-out a opt-in  považujeme za nedostatečné. 
Zároveň, i s ohledem na dále uvedené připomínky, považujeme 
variantu opt-in za lépe odpovídající i závěrům Doporučení Komise, 
stejně tak i otázky hrazení nákladů sporu, odměňování advokáta apod., 
viz i dále).   
      
Návrh zároveň neobsahuje určení východisek a pravidel pro 
posuzování svévolnosti či zřejmé bezúspěšnosti podaného návrhu.  
 
Obě výše uvedené připomínky, zejména dopady zvolené varianty opt-
out mohou znamenat porušení práva na spravedlivý proces, zejména 
pokud jde o důsledky rozhodnutí o hromadné žalobě (překážka rei 
iudicata, nemožnost dotčené osoby, pokud není v pozici zástupce 
skupiny, ovlivňovat průběh řízení apod.). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Pokud má být hovořeno o podobě přijetí zákona, je v prvé řadě třeba 
odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci komparovaných právních 
řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak inkorporaci právní úpravy 
kolektivního řízení do jednoho společného zákona, tak i úpravu 
oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 
řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň lze očekávat, že práce 
na obecném civilním kodexu potrvají s ohledem na jeho zásadní 
důležitost a nutnost široké veřejné debaty déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
civilního řádu soudního čekat. Uvedené vysvětlení bylo taktéž 
zaneseno do věcného záměru. 
 
Otázka svévolnosti resp. zřejmé bezúspěšnosti byla nahrazena 
otázkou zneužití práva na podání hromadné žaloby. Soud bude 
zkoumat, zda se nejedná o šikanózní žalobu či není evidentní, že 
žaloba nemůže pro nesmyslně tvrzený nárok obstát. Konkrétní pojem 
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bude záležet na vývoji rekodifikačních prací na civilním řádu 
soudním, bude proto v paragrafovaném znění v tomto ohledu 
doplněn. Vše bylo promítnuto do věcného záměru a závěrečné zprávy 
RIA. 
 
Má-li být vypořádána připomínka týkající se určení okruhu skupiny, 
v tomto ohledu byl materiál doplněn o příklady situací tak, aby bylo 
postaveno na jisto, na základě jakých mechanismů dojde k určení 
rozsahu skupiny. 
 
Rovněž byla na základě připomínky do materiálu vložena zvláštní 
kapitola obsahující zhodnocení možných rizik a zneužití a na tato 
rizika navazující navržení nástrojů, které by měly jejich vzniku 
zamezit zcela, anebo jej přinejmenším omezit na minimum. 
 
Pokud jde o posouzení variant opt-in a opt-out, text předkládaných 
dokumentů nově uvádí příklady, kdy naopak hromadná žaloba 
nebude připadat v úvahu vůbec anebo jen v režimu opt-in. Touto 
oblastí je typicky právě oblast pojišťovnictví, neboť zde jsou nároky 
povětšinou natolik specifické a individualizované, že podmínka 
commonality zpravidla naplněna nebude. Pokud již ano, tak se lze 
domnívat, že nároky budou vysoké a že se na ně tudíž bude vztahovat 
především režim opt-in. Zároveň bude zdůrazněno, že kladné 
certifikační rozhodnutí samozřejmě nemusí být uděleno vůbec a to 
nejen ve vztahu k  nesplnění certifikačních podmínek kladených na 
uplatňované nároky, ale i kupř. pokud bude početnost skupiny 
založena pouze na hypotetickém tvrzení žalobce, které se mu 
nepodaří ani v součinnosti se žalovaným nijak podložit. 
 

 

2. Připomínka: 
Zpracování a předložení návrhu věcného záměru zákona je 
předčasné, neboť předchází očekávanou a připravovanou 
evropskou regulaci.  
 
V pracovních orgánech EU je připravována právní úprava kolektivní 

Neakceptováno. 
 
Ministerstvo si je velmi dobře vědomo činností Evropské komise na 
poli kolektivní ochrany práv a zároveň se na nich přinejmenším v roli 
připomínkového místa podílí.   
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právní úpravy individuálních práv a nároků. Ať již evropská regulace 
bude přijata ve formě směrnice, která by znamenala povinnost 
členských států transponovat směrnici do tuzemských právních řádů, či 
ve formě nařízení, které by znamenalo jeho přímou použitelnost, jeví 
se příprava tuzemské právní úpravy v tak významné oblasti, zasahující 
do práv a povinností téměř všech obyvatel – spotřebitelů, za 
přinejmenším neúčelnou.  
 
V případě přijetí evropské regulace, kterou lze očekávat, je legislativně 
neekonomické vynakládat prostředky na adaptaci právní normy, která 
bude muset být zcela jistě v brzké době modifikována.   
 
I vzhledem k situaci, že stávající právní řád má vytvořeny právní 
prostředky k řešení hromadných nároků (viz §§ 83, 159a, 112 osř. §§ 
1964, 2898 oz) nejeví se přijetí uvedené právní úpravy z hlediska 
časových předpokladů přijetí evropské regulace za věcně nutné, 
vhodné a ekonomické. Lze spíše, a jako vhodnější se jeví uvažovat o 
posílení podmínek společného řízení dle § 112 osř a souvisejících 
ustanovení (účastníci řízení, hrazení nákladů řízení atd.). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

V tuto chvílí však žádné další legislativní změny v evropském právu 
nejsou na pořadu dne. Komise pouze zjišťuje účinnost stávajících 
mechanismů a není zřejmé zda, v jaké podobě a v jakém časovém 
horizontu dojde ke změnám. 
 
Zároveň se Ministerstvo domnívá, že vzhledem k radikálním 
odlišnostem jednotlivých národních úprav - a to jak v obecném 
přístupu, tak v konkrétních detailech, nebude mít Komise pro 
případné zásadní změny dostatečnou podporu ze strany jednotlivých 
členských států.  
 
Nadto je nutné upozornit, že činnost Komise se v tuto chvíli týká jen 
a pouze spotřebitelského práva (jakkoliv doporučení Komise je 
obecné), zatímco věcný záměr zákona počítá s mnohem širším 
využitím. 
 
Ze všech těchto důvodů považujeme za nevhodné vyčkávat, jak se 
iniciativa na poli práva EU vyvine. Ostatně je to sama EU a dále jiné 
mezinárodní organizace, které Českou republiku za nedostatečnou 
procesní úpravu kolektivních řízení dlouhodobě kritizují.  
 
Do záměru bylo nicméně doplněno vypořádání se s doporučení EU o 
kolektivní ochraně práv - zejména, v jakých ohledech se návrh tohoto 
doporučení drží a v jakých ohledech volí jiné řešení, což bylo též 
náležitě zdůvodněno (viz 5.3.3 věcného záměru). 
 
Závěrem se hodí poznamenat, že hromadné žaloby nejsou 
kontinentálnímu právnímu řádu cizí. Určitou formu kolektivní 
ochrany práv obsahují téměř všechny státy, které lze z pohledu ČR 
považovat za inspirace hodné - Německo, Francie, Španělsko, 
Portugalsko, Polsko, Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, 
Maďarsko atd. Česká republika se tak neexistencí úpravy dostává na 
chvost Evropské unie. Rovněž stávající mechanismy nedokáží 
reagovat na problém racionální apatie, neboť spojení řízení již počítá 
s tím, že nějaké řízení je již vedeno. Proto pouhé rozšíření či posílení 
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podmínek úpravy obsažené v OSŘ, není žádoucí ani vhodné. Popis 
stávající úpravy a její zhodnocení je detailněji řešen v kapitole 1 ZZ 
RIA, na kterou v této souvislosti zdvořile odkazujeme. 

 

3. Připomínka: 
Návrh v jednotlivých navrhovaných principech budoucí právní 
úpravy obsahuje pravidla, která zcela zásadně odporují a 
rozcházejí se s parametry Doporučení EK o společných zásadách 
pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení 
jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti 
s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU), 
(Doporučení EK), a obsahují i další neprediktabilní východiska. 
   
V souvislosti s naší předchozí připomínkou a vzhledem k obecnému 
pravidlu předvídatelnosti práva a legitimního očekávání, kdy lze 
očekávat přijetí evropské regulace v souladu s Doporučením EK, je 
naprosto neodůvodněné navrhování právní regulace, jdoucí zcela proti 
závěrům Doporučení EK (viz princip opt –out a jeho dopady na 
individuální práva jednotlivých dotčených osob - např. předpoklad 
dalšího soudního řízení o stanovení podílu na příp. vysouzené částce). 
 
V této souvislosti uvádíme, že návrh neobsahuje žádná východiska pro 
stanovení výše vzniklé újmy, jejíž znalost by měla být výchozí pro 
stanovení výše potřebných nákladů k vedení sporu, výše odměny 
advokáta a zejména pro stanovení podílu člena skupiny v případě 
úspěch ve sporu. Zároveň je třeba znalost výše újmy a její 
prokazatelnost řešit i z pohledu práv žalovaného. Stanovení výše újmy 
je zcela zásadní v případě, pokud by byl přijat princip opt- out. 
 
Návrh v této oblasti nerespektuje základní předpoklad jednoznačné 
identifikovatelnosti a prokazatelnosti soukromoprávního nároku, o 
němž má být rozhodováno v občanskoprávním řízení. 
  
Je zcela bezpodmínečné respektovat závěry Doporučení EK i 
v oblastech hrazení nákladů sporu a stanovení odměny advokáta.  
Princip dle návrhu věcného záměru, který počítá se zavedením 

Neakceptováno. 
 
Ministerstvo si je vědomo skutečnosti, že zde existuje doporučení EK 
na poli ochrany vybraných práv a že návrh věcného záměru zákona 
se v několika ohledech od tohoto doporučení odlišuje. 
 
I přesto však Ministerstvo trvá na podobě návrhu, který byl 
předložen, a to z těchto důvodů: 
 

• Skutečnost, že jde o Doporučení o něčem vypovídá - otázka 
hromadných žalob je natolik politickou a koncepční, že se 
EU dosud nepodařilo žádný závazný dokument prosadit a o 
jeho prosazení v budoucnu lze jen pochybovat. Jde tedy jen o 
doporučení, státy nemají povinnost se doporučením řídit. 

 
• Vzhledem k zásadnosti otázky, úzkém sepjetí s jednotlivými 

nastaveními civilních procesů atd. se Komise při přijímání 
Doporučení přiklonila k variantě, která je nejvíce 
„kompromisní“, zároveň zohlednila, že mnohé státy již 
úpravu implementovanou mají a že mezi nimi nelze hledat 
společné jmenovatele. I z těchto důvodů Komise zůstala u 
Doporučení, a to v té „nejmírnější podobě“. 

 
Podrobnější vypořádání se s Doporučením EK naleznete nově 
v kapitole 5.3.3 věcného záměru, na kterou si dovolujeme odkázat. 
 
Jde-li o Vámi zmiňovanou „penalizační“ náhradu škody, jedná se o 
nepochopení tohoto institutu. Hovoříme-li totiž o penální funkci 
škody, kterou zakazuje též Doporučení EK, na mysli se má institut 
tzv. punitive damages známý z anglosaského práva. Penální náhrada 
škody však znamená něco zcela jiného, než že nevyzvednuté nároky 
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podílové odměny advokáta je v rozporu s principy Doporučení EK, 
které výslovně členským státům doporučuje nezavádět standardně 
podílové odměny, které mohou vést k vedení soudních sporů. I 
příklady, dokládající finanční náklady a výtěžnost jsou uvedeny čistě 
hypoteticky s tím, že návrh zákona s těmito hypotetickými výpočty 
nadále pracuje jako s prokázanými, a to i tak významné části, jakou je 
předpokládaný finančně vyjádřený úspěch poškozeného ve sporu.  
 I v této části nelze posoudit důvodnost navrženého principu 
odměňování advokáta ve srovnání s modely jinými. 
  
 Za velmi diskutabilní a zcela v rozporu s Doporučeními EK  
považujeme princip návrhu, stanovující propadnutí nevyzvednutí části 
přisouzené náhrady škody státu. Vzhledem k tomu, že je nutno, 
v případě zvolení principu opt –out, vycházet i z předpokladu určení a 
přiznání vyšší částky náhrady škody, než je škoda reálná, pak je 
uvedeným způsobem žalovaný postižen i jakousi kvazi pokutou, která 
by jej nezatěžovala v případě individuálně či na základě principu opt-in 
uplatněných nároků. Takovéto zatěžování žalovaných ve formě 
„penalizační“ náhrady škody, je dle Doporučení EK zcela nepřípustné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

propadnou státu. 

Přiznání punitive damages, jak ostatně příznačně uvádí anglické 
znění Doporučení EK (In particular, punitive damages, leading to 
overcompensation in favour of the claimant party of the damage 
suffered, should be prohibited.), znamená, že se poškozenému 
dostane více, než skutečně utrpěl. S touto možností však věcný záměr 
zákona nepočítá. Vymáhat se bude pouze skutečně utrpěná újma, 
nikoliv částka nadsazená. Podstata hromadných žalob spočívá v tom, 
že umožní vymáhat nároky, které se z nějakého důvodu 
(ekonomického, praktického apod.) dnes nevymáhají. Jde však o 
existující nároky v určité výši. Řešení, v němž by se část tzv. 
common fund, která nebude vyplacena jednotlivým poškozeným, 
znovu vrátila škůdci, je nejen zcela nesystémové, ale vzbuzuje 
závažné pochybnosti stran spravedlivosti tohoto řešení. Jestliže se 
škůdce dopustil nekalého jednání, které na straně skupiny vedlo ke 
vzniku újmy, neoprávněně se na její úkor obohatil - je proto 
spravedlivé, aby tento neférový zisk byl v případě konstatování 
odpovědnosti odčerpán zcela. 

Rozhodně však není cílem návrhu zavádět tzv. punitive damages. 
I s tímto aspektem se věcný záměr vypořádává, též v kapitole 5.3.3. 
 
V důsledku častých připomínek i z jiných připomínkových míst došlo 
oproti původní verzi k modifikaci postavení advokáta. Ten nově 
nebude stavěn do pozice investora, ale zaujme své standardní 
postavení v řízení. Otázka stanovení výše jeho odměny i hrazení 
nákladů řízení bude tak probíhat podle tradiční právní úpravy. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně zásadní proměnu 
v samotném konceptu, dovolujeme si i zde odkázat na příslušné 
pasáže jak v ZZ RIA, tak ve věcném záměru. 

 4. Připomínka: 
 

Vysvětleno. 
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Nad rámec výše uvedených připomínek pak navrhujeme 
konkrétně a se zvážením individuálnosti jednotlivých sporů a 
s přihlédnutím k právu obrany oprávněných práv žalovaného 
zvážit věcná i procesní pravidla řízení, včetně práv žalobce i 
žalovaného tak, aby i v případě hromadných žalob byla zaručena 
práva obou stran na spravedlivý proces. 
 
Každý případ (soudní spor) – žaloba, která směřuje proti stejnému 
žalovanému se liší (může se lišit), a to v některých podrobnostech, ale i 
v podstatných věcech, které se obecně mohou zdát bezvýznamné, ale 
není tomu tak. Právě ta konkrétní skutečnost, která např. vedla 
k uzavření pojistné smlouvy, obchodu, ke způsobu likvidace pojistné 
události, okolnost, které žalobce (poškozená osoba) sdělila, se mohou 
lišit, a právě tyto odlišnosti v reálu mohou vést k tomu, že by žalobce 
(poškozený) při individuálně vedeném soudním sporu nebyl úspěšným.  
Tento velmi podstatný aspekt se ovšem bude v případě hromadných 
žalob ztrácet - bude se ztrácet právě ta individuální odlišnost, která je 
pro ten konkrétní případ právě podstatná, a v konečném efektu to bude 
výhodou pro stranu žalující (pro skupinu žalujících). Důsledkem je 
tedy zcela jasná nerovnost stran sporu. 
 
V návrhu je mimo jiné uvedeno, že „Plná práva v řízení požívá pouze 
člen skupiny, který celé řízení inicioval a je v postavení zástupce 
skupiny“. „Primárně o jeho nároku se celé řízení vede. Ostatní členové 
skupiny mají v řízení svá práva omezená....“  Uvedené skutečnosti si je 
předkladatel  plně vědom, proto také hovoří o tom, že toto je trnem v 
oku kritiků. I když se snaží toto vyvrátit, nelze s jeho názorem a 
postojem souhlasit. V každém případě se celé řízení povede primárně o 
nároku toho, kdo celé řízení inicioval. V daném případě on může mít 
pravdu a jeho nárok bude důvodným nárokem, ale u některého dalšího 
člena skupiny se může jednat o odlišnost, a to třeba podstatnou, a tento 
další člen skupiny nebo někteří další členové skupiny se tak s tím, kdo 
celé řízení inicioval tzv. „svezou“ a budou s ním úspěšní, když v 
individuálním jejich řízení by tomu tak, a to právě pro jejich konkrétní 
specifickou odlišnost nebylo. (Ale může to samozřejmě platit i 

Uváděná připomínka se týká fáze řízení nazývané certifikace. Na 
tomto místě zopakujeme, že jednou z podmínek, kterou soud 
v certifikační fázi řízení zkoumá, je podmínka společné povahy – 
commonality: pro celou skupinu musí být skutkové i právní otázky 
alespoň ve své většině společné. Nároky, které se tak v podstatných 
aspektech neshodují, nebude možné cestou jedné žaloby uplatnit. 
Naopak to, že budou nároky v nepatrných ohledech odlišné, nebude 
bránit jejich společnému projednání. 
 
Obdobný charakter bude kupříkladu dán v situaci, kdy byl klientům 
určité společnosti nezákonně účtován poplatek. Avšak u různých 
skupin klientů se tak dělo v různém časovém období. Je tudíž zřejmé, 
že se jedná o obdobný nárok, neboť vychází ze stejné skutkové i 
právní povahy, nicméně celková účtovaná částka bude rozdílná – 
právě v závislosti na časovém období. 
 
Současně bude možné právě pro tyto účely vytvořit tzv. podskupinu. 
Více o podskupinách je k dispozici v příslušných pasážích věcného 
záměru i závěrečné zprávy RIA. 
 
Není tak pravdou, že se někteří členové skupiny „svezou“, ač vlastně 
do skupiny tak úplně nepatří. 
 
Má-li být hovořeno o procesních právech účastníků, ze samotné 
podstaty režimu opt-out není možné, aby všichni členové skupiny 
požívali stejných procesních práv. To z hlediska specifičnosti 
hromadného řízení ovládaného tímto režimem nelze rozumně 
uskutečnit. I přesto však zůstanou některá procesní práva zachována 
– kupř. právo být slyšen, právo nechat se zastoupit advokátem či 
právo navrhovat důkazy. Dispoziční úkony budou svěřeny pouze 
žalobci (tedy zástupci skupiny, správci skupiny či spolku 
zastoupenému advokátem), jenž bude pohlížet na zájmy skupiny jako 
celku. Pokud se však kterýkoliv člen skupiny nebude chtít na řízení 
podílet, nic nebrání tomu, aby z řízení vystoupil.  
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opačně.) 
 
Podle návrhu se jedná o žaloby velké skupiny osob se stejným nebo 
velmi obdobným nárokem - skutečnost, že se jedná o obdobný nárok, 
ještě nutně neznamená, že se bude shodovat v podstatných 
náležitostech (jako např. okolnostech uzavření obchodu, smlouvy, 
seznámení se se všeobecnými podmínkami) s nárokem, který bude 
uplatněn tím, kdo celé řízení inicioval. Toto je velice nebezpečný 
nástroj pro skupinu žalobců, kteří v zájmu o to, aby byli úspěšní, budou 
o odchylkách týkajících se jejich konkrétního případu úmyslně mlčet 
ve snaze získat prospěch. 
 
Pokud se dále hovoří o tom, že bude existovat databáze zřízená 
ministerstvem, v níž budou soudy povinny uveřejňovat informace o 
probíhajícím řízení, případně advokát zřídí webovou stránku – bude 
nezbytně nutné, aby se např. žalovaný dozvěděl, nejen to, kdo je ten, 
co primárně žaluje, ale i to, kdo jsou další členové skupiny, aby 
žalovaný mohl ve sporu bezezbytku uplatnit všechny prostředky na 
svoji obranu, tedy poukázat např. na odlišnosti případů, atp. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato úprava, byť může být trnem v oku, je ospravedlnitelná tím, že 
pokud se jedná o nároky stovky a tisíců poškozených, je zde velký 
zájem na projednání žaloby v rozumném čase. Tento požadavek jistě 
koresponduje i s právem na spravedlivý proces, jehož součástí je 
právo na to, aby soud rozhodl v přiměřené lhůtě. Dále si dovolujeme 
odkázat na kapitolu 3.2.6 ZZ RIA, která popisuje zvolenou variantu, 
její výhody i nevýhody v souvislosti se změnami, jež koncept 
věcného záměru zaznamenal.  
 
 

ČAK 1. Obecná připomínka: 
Ministerstvem spravedlnosti byl do připomínkového řízení zaslán 
věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Cílem záměru je dle 
předkladatelů nastavení základních podmínek a pravidel pro zakotvení 
nástroje hromadné žaloby v českém právním řádu jako nového 
prostředku ochrany tzv. slabší strany sporu v reakci na změny 
v moderní společnosti. 
 
Česká advokátní komora si je vědoma, že jde o rozhodnutí politické a 
odůvodnění potřeby právní úpravy s poukazem na několik novinových 
článků nebo jeho odůvodnění potřebou reakce na „negativní externality 
pokroku, zrychlení života a zvýšení životní úrovně“1asi není zcela na 

Ve většině případů vyhověno. 
 
Vzato na vědomí. 
K této obecné připomínce uvádíme následující: 
 

• Ministerstvo spravedlnosti si pečlivě vyhodnotilo stávající 
vymáhání drobných nároků, které se ukazují vzhledem 
k jejich výši za téměř nevymahatelné. Soukromoprávní 
ochrana ve vybraných oblastech práva tak pokulhává. Pokud 
se pak již nároky vymáhají, protože dosahují „vymahatelné 
výše“, zatěžují zbytečně žalovaného i justici, neboť se tříští 

                                                            
1 Návrh str. 4 
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místě. Česká advokátní komora uznává, že institut hromadné žaloby by 
mohl být adekvátním nástrojem ochrany slabší strany při uplatnění 
společných nároků, ale stav, který návrh v úvodu popisuje, zjevně není 
s to změnit, natož odstranit. Ochrana tzv. slabší strany je předmětem 
úsilí Evropské unie a rady Evropy, o jejichž platformy a jimi vytvořené 
zásady a doporučení se lze opřít (viz dále), ty však návrh v podstatě 
ignoruje. Z uvedeného důvodu musí předložený návrh především být 
uveden do souladu s doporučením Komise č. 2013/396/EU. 
  
Nicméně prosazovaná zásada ochrany slabší strany stěží může spočívat 
v kompletním protekcionismu a nahrazování vůle této strany (osoby 
disponující uplatňovaným nárokem) tak, jak je prezentováno návrhem. 
Je-li zde společenská potřeba zavedení tohoto nástroje, musí další 
úvaha předkladatele vycházet z volby mezi v podstatě již ustálenými 
formami, anebo alespoň vysvětlit, proč z obou převažujících forem volí 
jejich parciální části. Výsledek pak musí být zasazen do rámce českého 
právního řádu, jeho zásad a jeho pravidel. Důvodem neobjevování již 
objeveného je tady především možnost převzít i zkušenosti z aplikace 
obou převažujících forem, jakož i jejich negativa a s nimi se případně 
při úpravách vypořádat. Jinak půjde o úpravu, která by byla zcela 
neživotnou, případně by ve své aplikaci působila více potíží, než 
přinesla pozitiv.  
 
Pokud je dále důvodem zavedení tohoto institutu ochrana jinak 
neprosazovaných práv jednotlivce, kteří z důvodů návrhem přejímané 
„racionální apatie2“, tedy neochota osoby domáhat se svých nároků 
soudně, případně prostřednictvím jiného orgánu moci veřejné 
(přeloženo – lidé se o nároky nesoudí), logicky pokulhává odůvodnění 
na straně tvrzené úspory státu za soudní řízení (viz str. 8 návrhu).  
A obdobně dále nelogicky – není vinou soukromého sektoru a jeho 
parcialit libovolné velikosti, že bagatelní nároky proti němu nebo i 
v jeho rámci nejsou vymáhány, v České republice jde zcela 

do individuálních řízení, přestože by řešené otázky mohly být 
vyřešeny společně v jednom jediném řízení. I z reakcí 
odborné veřejnosti, neziskových organizací či ostatních 
připomínkových míst plyne, že právní úprava hromadných 
žalob by mohla vymahatelnosti práva v ČR velmi napomoci. 

• Ministerstvo si je vědomo toho, že Evropská komise na poli 
kolektivní ochrany práv vyvíjí určitou aktivitu. Vzhledem 
k již existujícím a velmi roztříštěným právním úpravám ve 
většině zemí EU, a dále vzhledem k delikátnosti této otázky 
se však domníváme, že lze na úrovni EU jen stěží dosáhnout 
konsenzu a prosadit jeden „správný“ model kolektivní 
ochrany práv. Nadto, pokud se tak podaří, bude právní 
úprava dopadat pouze na spotřebitelské právo, neboť pouze 
v této oblasti se v tuto chvíli Evropská komise angažuje 
(jakkoliv doporučení Komise je obecné). Pokud by proto 
přeci jen došlo k přijetí unifikované právní úpravy, dopadala 
by pouze na vybraný dílčí výsek práva omezený navíc 
působností práva EU. 

• Není pravdou, že by předkladatel nevycházel z již ustálené 
formy hromadné žaloby a nepokusil se převzít již osvědčené 
řešení. Naopak. Ministerstvo se z důvodů uvedených ve 
věcném záměru a ZZ RIA pokusilo vybrat několik právních 
řádů a z nich zvolit úpravu, která přináší nejlepší praktické 
výsledky. Jako předloha byla z těchto důvodů vybrána 
americká class action, které zcela objektivně svojí účinností 
výrazně převyšuje systémy, o jejichž zavedení se pokusily 
vybrané státy v Evropě. 

• Otázka nákladů na státní rozpočet byla ve spolupráci s 
ekonomickým odborem přepracována tak, aby více 
odpovídala reálné situaci - viz dopady na státní rozpočet 
uvedené v kapitole 6.1.1 věcného záměru. 

• Zavádějící je tvrzení, že by se ve světě kolektivně vymáhaly 

                                                            
2 Olson, L. The Logistic of Collective Action, Harvard Economic Studies, 1967 
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jednoznačně o důsledek řešení zvolené politiky státu, která chrání více 
dlužníka než věřitele pod záminkou odstranění sociálních dopadů 
vymáhání pohledávek. (Snaha o nadměrnou ochranu oprávněného před 
jeho konáním nebo nakonec i nekonáním, se však bohužel projevuje i 
v tomto návrhu, zejména pokud jde o zvolený systém opt-out.) Ostatně 
v zahraničí jsou předmětem kolektivních žalob jen málokdy nároky, 
které lze označit jako bagatelní, viz např. kausu Dieselgate, na níž 
odkazuje i návrh samotný, ale i světové známé případy poškození 
životního prostředí (kauza Deepwater Horizon), poškození investorů 
(v Evropě např. kauza Amber Gold), nebo prosazování jiných než 
finančních zájmů dotčených skupin (např. Dow Chemical, jež je 
zároveň zjevným příkladem zneužití tohoto institutu).  
 
Ať je již odůvodnění jakékoliv, odborná právní veřejnost se shoduje na 
tom, že cílem této formy procesu je dosažení procesní efektivity při 
uplatňování nároku, je však velmi pečlivě třeba vážit jeho rizika, jichž 
je rovněž požehnaně a argumenty poukazující na tato rizika neodmítat, 
ale znovu zkoumat na širší platformě odborné diskuse. Tento nástroj, i 
když jde o rozhodnutí politické, by totiž rozhodně neměl vést 
k politizaci celé problematiky.  
 
Je tak v prvé řadě na místě zabývat se i otázkou, zda návrh skutečně 
reflektuje onu zdůrazňovanou potřebu v její aktuální podobě. Není 
totiž úplně pochopitelné, proč návrh není předkládán v rámci 
připravované reformy civilního procesu, jež je dlouhodobě avizována 
samotným předkladatelem, a tak se zjevně diferencuje od doporučení 
evropské komise č. 2013/396/EU3 a je předkládán v situaci zahájené 
veřejné debaty o společném evropském rámci pro hromadné žaloby4, u 
níž je více než pravděpodobné, že vyústí ve společný legislativní rámec 

jen vysoké nároky. Případy, kdy jednotlivcům vznikly 
vysoké škody, jsou pochopitelně nejznámější. Nicméně 
v USA slouží institut class action typicky pro vymáhání 
nároků, které samostatně nedosahují přílišné výše. 

• Pokud jde o námitku, že návrh není předkládán v souvislosti 
s rekodifikací, lze uvést, že práce na obou legislativních 
počinech probíhají paralelně. Teze nového civilně-procesního 
zákoníku byly zveřejněny před několika týdny na stránkách 
crs.justice.cz. Je zřejmé, že práce na věcných záměrech byly 
koordinovány a v této koordinaci plánuje ministerstvo 
pokračovat. Není tak náhoda, že oba návrhy jsou předkládány 
v zásadě současně. 

• Definice hromadné žaloby je v materiálu obsažena, a to 
v kapitole 2.1 ZZ RIA.  

• Diskuze o problematice hromadných žalob probíhá v České 
republice již několik let, probíhá kontinuálně a účastní se jí 
špičky z řad justice, praxe i akademie. Nelze proto 
akceptovat tvrzení, že by šlo o zavedení novinky, o níž by se 
doposud v České republice nevědělo a o níž neproběhla 
žádná debata. Ministerstvo, vědomo si důležitosti a složitosti 
otázky, ostatně při tvorbě materiálu pořádalo jednání 
s pracovní skupinou složenou primárně z řad advokátů, a dále 
též zástupců akademie i jiné praxe, která dala věcnému 
záměru kontury a měla příležitost jeho jednotlivé fáze 
připomínkovat. Názory jejích členů přitom byly při 
vypracovávání věcného záměru vzaty v potaz a v mnoha 
ohledech k nim bylo přihlédnuto. Ministerstvo konzultovalo 
svoji činnost též se zástupci neziskového sektoru, kteří měli 
zejména možnost podělit se o své zkušenosti s vymáháním 

                                                            
3 Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských 
státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU) 

4http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539  
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hromadných žalob na platformě evropského práva. Protože na půdě EU 
jde o proces kontinuální, je na místě počítat především s tím, že do 
něho budou z velké části přeneseny zásady doporučení č. 
2013/396/EU, s nímž je návrh principiálně v rozporu a že pokud by na 
základě tohoto návrhu byla přijata příslušná právní úprava, dojde ve 
velmi krátkém čase k její změně. V případě zavedení tak zásadního 
institutu jde o situaci z pohledu předvídatelnosti práva a právní jistoty 
velmi nevítanou.5Tím spíše, že navrhovatel používá termín hromadná 
žaloba, aniž by jej definoval.  
 
Z uvedených důvodů tak Česká advokátní komora navrhuje učinit krok 
zpět a podrobit návrh odborné a veřejné diskusi s přihlédnutím 
k dalšímu legislativnímu vývoji evropského práva a s jeho předložením 
vyčkat nejméně do doby, než bude zřejmý rámec připravovaného 
civilního procesu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

spotřebitelského práva. Dále se zástupci ministerstva 
účastnili sympozia v Poslanecké sněmovně dne 16. června 
2017 a prezentovali návrh věcného záměru ve dnech 18.-19. 
května 2017 na Olomouckých právnických dnech, jejichž 
sekce civilního práva procesního byla příznačně věnována 
kolektivní ochraně práv. V neposlední řadě měli zástupci 
ministerstva možnost navštívit USA v rámci programu IVLP 
a zjistit, jak se hromadné žaloby uplatňují v tamní praxi. 

2. Připomínka ke kapitole 2.2 a kapitole 4: 
Protože půjde sice o poměrně neorganický a českému právu nevlastní 
institut, jde stále jen o žalobu – procesní prostředek ochrany 
individuálního zájmu soudní cestou, jenž se liší co do počtu účastníků 
nebo vedlejších účastníků sporu, avšak nelze jej pro zachování 
principu rovnosti odlišovat v ostatních procesních otázkách. Odlišnosti 
tohoto institutu jsou upravitelné v rámci obecných pravidel civilního 
procesu. Naopak není v zásadě důvodu pro to, aby byly ponechány 
zvláštní úpravě a civilní proces byl užíván pouze “přiměřeně“ se všemi 
nejasnostmi z takové přiměřené aplikace pravidel vyplývajícími. 
Pokud je Komoře známo, předkladatel na nové podobě civilního 
procesu pracuje, takže do této nové úpravy by pak měla být zakotvena i 
úprava hromadných žalob a jejich případné hmotněprávní důsledky do 
obecných norem hmotného práva. Z uvedeného důvodu se navrhuje 

Vysvětleno. 
Jak již bylo řečeno, práce na obou zákonech probíhaly a budou 
probíhat paralelně, aby byla zajištěna potřebná koordinace pravidel a 
případné nejasnosti či kolize byly omezeny na minimum. 
 
Pokud jde o volbu koncepce zpracování, je v prvé řadě třeba odkázat 
na srovnávací analýzu v závěrečné zprávě RIA. V rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména členy rekodifikační komise pro přípravu nového občanského 

                                                            
5 I kdyby však k přijetí vnitrostátní úpravy před přijetím úpravy evropské nedošlo, šlo by přinejmenším o spoustu zbytečně vynaložené legislativní práce.  
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zakotvit hromadné žaloby jako jeden z institutů procesních a připravit 
jeho podobu v rámci nové úpravy civilního procesu s případnou 
příslušnou novelou občanského zákoníku. Zároveň navrhujeme, aby 
bylo zváženo omezení na určité typy vymáhaných nároků, v nichž je 
tento nástroj principiálně uplatňován, nikoliv na jakýkoliv typ nároku. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 

řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační komise i 
převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec zvolena 
varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo shledáno, že 
kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení natolik odlišuje, 
že by případná inkorporace úpravy do obecného procesního předpisu 
vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň lze očekávat, že práce 
na obecném civilním kodexu potrvají s ohledem na jeho zásadní 
důležitost a nutnost široké veřejné debaty déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
civilního řádu soudního čekat. 
 
Pro jednoznačnost však byly do závěrečné zprávy RIA nově 
doplněny výhody i nevýhody toho kterého řešení (kapitola 3.2.1), 
dále byla otázka více rozpracována ve věcném záměru (konkrétně 
kapitola 4.1).  
 

3. Připomínka ke kapitole 3: 
Návrh zcela postrádá zhodnocení stávající úpravy v ust. § 83 odst. 2 a 
159a o. s. ř., jejichž aplikace je návrhem zcela opomenuta. Nevyjadřuje 
se ani k velmi aktuální problematice zneužívání institutu hromadných 
žalob (class action) v USA6, přestože jde o zjevný a odbornou 
veřejností opakovaně komentovaný jev. Neuvádí ani, jakým způsobem 
je možné se mu (v podmínkách návrhu) vyhnout. Reálně tak 

Akceptováno. 
Zmínka o § 83 odst. 2 a § 159a OSŘ je uvedena v ZZ RIA (str. 15). 
Bližší zhodnocení této úpravy bylo doplněno do kapitoly 3.1 a 4.1 
věcného záměru. 
 
Pokud jde o riziko zneužití, jedná se o obecný problém jakéhokoliv 
práva. Zneužít lze jak právo hmotné, tak i práv procesní. 

                                                            
6 Viz např. http://classactionsurvey.com/ 
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předložený text vyvolává dojem, že o zvolené variantě je rozhodnuto 
předem bez ohledu na případné hodnocení dopadů (RIA). V této části 
je nezbytné RIA dopracovat a ze závěrů následně návrh doplnit nebo 
upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Přesto si je ministerstvo vědomo, že v případě hromadných žalob 
bude existence zneužití umocněna případnými dopady na činnost 
žalovaného. Z těchto důvodů proto zákon zakotvuje několik pojistek 
nad rámec obecného zákazu zneužití práva.  
 
1) Jednak jde o povinné zastoupení advokátem. 
 
2) Dále o nově zavedenou osobu správce skupinových nároků, což 
bude osoba odlišná od advokáta, která bude vystupovat v roli 
investora. Od tohoto subjektu si slibujeme záruku, že právo na podání 
hromadné žaloby nebude zneužíváno na úkor skupiny či žalovaného. 
 
3) S tím souvisí i relativně velká odpovědnost na straně správce 
skupiny ve variantě opt-out, ať už za zahájení řízení, za jeho průběh a 
konečně též riziko náhrady nákladů řízení v případě úspěchu 
protistrany. 
 
4) Dále je jednou z výslovných podmínek certifikace to, že soud 
zkoumá, zda podaná žaloba není zjevně zneužívající. Do té doby 
navíc informace o podané hromadné žalobě nebude dostupná 
v centrálním rejstříku. 
 
4) Konečně jde o roli soudu, který má možnost nevpustit do sporu 
správce skupiny, který zjevně sleduje jiné úmysly než poctivé vedení 
řízení (např. zneškodnění konkurence apod.), a tohoto může soud 
zároveň v případě nutnosti též odvolat.  
 
 
Věříme, že všechna tato opatření pomohou jakémukoliv zneužití 
zabránit, či jej alespoň omezit na naprosté minimum.  
 
Na základě připomínky byly tyto otázky blíže rozpracovány 
v kapitole 1.6 ZZ RIA a dále byla vložena nová kapitola do věcného 
záměru, věnující se rizikům spojeným se zavedením hromadné 
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žaloby a nástrojům, které by jim měly zabránit (viz kapitolu 3.2.14 
věcného záměru). 

4. Připomínka ke kapitole 4: 
Úprava samostatným zákonem 
Pokud je na úvaze soudu, zda připustí žalobu jako hromadnou, je o 
důvod více nevyčleňovat ji z rámce civilního procesu. Tím spíše, že 
podmínka početnosti nemusí být u zahájení prvního řízení zcela 
naplněna. Podstatný by měl být striktně vymezený charakter nároku.  
Z pohledu soudce uvažujícího v intencích dnešní podoby civilního 
práva je bez striktního vymezení téměř nemožné konstatovat, že u 
velké skupiny lidí jde o otázky skutkově a právně společné. Společný 
může být maximálně jejich charakter, daný v některých okolnostech 
(důvod vzniku nároku, jeden žalovaný, druh škody). I z tohoto důvodu 
by měla být žaloba upravena v rámci civilního procesu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Jakkoliv plně chápeme zde vyjádřený názor, rekodifikační komise se 
spolu s ministerstvem přiklonila k opačnému řešení. O tom blíže 
srov. odůvodnění k připomínce 2. 

5. Připomínka ke kapitole 4: 
Režim opt-out 
Podmínka odpovídajícího zastoupení zde vytváří zastoupení dvojí. Při 
složitosti posuzované procesní otázky lze povinnost advokátního 
zastoupení jen vítat, nicméně povinnost volby reprezentanta je 
kontraproduktivní, neboť reprezentant bude fungovat jako dominus litis 
i ve vztahu k osobám, které nezná a které jej nemohou ovlivnit. Vůli 
skupiny na společném uplatnění nároku nelze vyloučit. Zakládá-li 
předkladatel návrh na prostředcích poskytnutých advokátem, nelze 
střet zájmů vyloučit nikdy.  
 
Zákaz zneužití práva je v současnosti největším problémem žalob. I 
přesto je předkladatel konstruuje způsobem, který na tuto problematiku 
reaguje pouze proklamativním zákazem, a to v přímém rozporu 
s dosavadními zkušenostmi (zejm. USA, Francie, nově Polsko) 
a doporučeními v tomto ohledu (zejména doporučením Komise č 
2013/396/EU). Volba režimu opt-out ve spojení se zainteresovaností 
advokáta na vedeném řízení z návrhu vytváří přímo podpůrné prostředí 
pro zneužití tohoto institutu. Lze v tomto ohledu poukázat na 

Částečně akceptováno. 
Na tomto místě lze shrnout, že na základě požadavků kladených na 
novou právní úpravu byly vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by měl 
zákon o hromadných žalobách dosáhnout. Za tímto účelem byly 
podrobně představeny jednotlivé varianty možného řešení týkající se 
otázky, jakým principem bude celé řízení o hromadných žalobách 
ovládáno. Po pečlivém uvážení založeném na rozboru právní 
komparace, zvážení všech dopadů a zejména s ohledem na 
požadované cíle byla nakonec zvolena varianta opt-out, jakožto 
varianta vůdčí s možností aplikace principu opt-in (jako výjimky) pro 
případy, kdy princip opt-out nebude tím nejvhodnějším řešením. 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů, nikoliv jen z alternativy opt-out. 
 
Otázka vztahu obou variant byla dopracována jak do závěrečné 
zprávy RIA (zejm. v kapitole 3.2.2) a dále především ve věcném 
záměru (4.2.3). 
 
Z důvodu obav České advokátní komory byla změněna koncepce 
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dosavadní debaty na půdě komise již od přijetí doporučení. Doporučení 
se mimo jiné intenzivně snažilo vyhnout problémům, jež způsobuje 
class action užívaná ve Spojených státech, které představují právě 
systém opt-out, podílové odměny vázané na výsledek ve věci a penální 
funkce náhrady škody. Tyto instituty jsou z pohledu Doporučení 
uváděny jako zakázané (bod 29 a 31 Doporučení). Tuto skutečnost 
návrh zcela ignoruje.  
 
Samotný systém opt-out, i přes snahu o bagatelizaci námitek proti 
němu, je formou, která má více negativ než pozitiv. Je přitom vlastní 
anglosaskému typu práva, oproti kontinentálnímu, jež je postaveno na 
zásadě vigilantibus iura a tato zásada by měla zůstat zásadou obecnou 
a nadále platnou. Zvolený režim nahrává odbornou veřejností 
diskutovanému morálnímu hazardu7 i nepříliš vysoké informovanosti 
obyvatel ČR o právu, a umožní malé skupině osob pod záminkou 
reprezentace kolektivního zájmu vést jinak zcela nepravděpodobné 
soudní spory o cokoliv s tím, že jejich postupem je ovlivněna i osoba, 
která se sporu neúčastní.  
 
V rámci diskuse na evropské platformě se opakovaně do centra 
pozornosti dostává otázka uznání a výkonu rozhodnutí v případě řízení 
s mezinárodním dopadem. Právě v této diskusi mnohokrát zaznělo 
z úst řady členů EU i zemí mimo EU, že právě zvolený mechanismus 
opt-out je pro ně důvodem uplatnění výhrady veřejného pořádku 
v podobě odmítnutí uznání takového rozhodnutí v jejich zemi.  
Pokud to navrhovatel zmiňuje, pak tuto skutečnost zjevně bagatelizuje.  
Navrhujeme změnu systému na režim opt-in s přesným určením 
skupiny žalobců ještě před podáním takové žaloby. Žalující osoby dále 
musí mít vždy možnost uplatnit alternativu individuální náhrady škody, 
nebo i jiného žalobního nároku. Zároveň strany podávající hromadnou 
žalobu nesmí mít lepší postavení než individuální žalobci (a to ani 
z hlediska případné procesní odpovědnosti za spor). 
 

financování (k tomu dále). 

                                                            
7 Anesi, V.: Moral hazard and free riding in collective action. In: Social Choice and Welfare, Volume 32, Number 2, Berlin, Heidelberg 2009, pages 197-219. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

117 

Tato připomínka je zásadní. 
6. Připomínka ke kapitole 4: 
Financování řízení 
Jako zcela bizarní se pak jeví konstrukce, podle které bude zájem 
skupiny hmotně zajišťovat advokát ze svých prostředků, zvláště pokud 
do jeho jednání mezi klientem (reprezentovanou skupinou) bude 
ingerovat soud, a pokud bude jeho odměna stanovena podílem na věci. 
Předně je na místě konstatovat, že advokát není a nemůže být 
nástrojem státu. Je soukromou osobou, jež principiálně poskytuje 
právní, nikoliv finanční nebo obdobné služby svým jasně vymezeným 
klientům (ne neurčité skupině osob, ke které se mohou v nějakém 
časovém období další přidat nebo od sporu odpadnout), a to služby 
ryze právní tak, jak jsou vymezené v ust. §  1 odst. 2 zákona o 
advokacii. Není správcem nároku, je jeho případným procesním 
prostředníkem a nemůže svou vůlí, natož vloženými prostředky jeho 
uplatnění ovlivňovat. Tím spíš pak není přípustné, aby v něm 
prosazoval svou vůlí (ekonomickou nebo jinou) představu o jeho 
výsledku. Advokát je poskytovatel právních služeb, který jedná pouze 
a jedině na základě pokynu klienta. U hromadných žalob by tím 
klientem podle představ navrhovatele byl mnohdy neurčitý počet osob, 
do jejichž věci by byl advokát povinen vložit své prostředky a podle 
představ navrhovatele by dál vedl jednání bez jejich jasně projevené 
vůle?  Tím spíše, že spolu s vloženými prostředky přejímá hmotnou 
odpovědnost za výsledek sporu, tj. prosazování hmotněprávního 
nároku, jehož povahu ani důkazní situaci nemůže ovlivnit. Rolí 
advokáta je pouze řádné uplatnění procesního postavení klienta, 
nikoliv opatrovnictví jeho nároků.  
 
Advokát je ve svém postavení nestranný a nezávislý a nemůže tuto 
svou charakteristiku (jež je projevem práva na právní pomoc a práva na 
spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních 

Akceptováno. 
Na základě zde uvedené připomínky bylo přistoupeno ke změně 
koncepce financování a role advokáta  
 
Nově bude advokát v řízení plnit svoji standardní úlohu, tj. bude 
zastupovat zájmy svého klienta, aniž by byl jakkoliv přímo finančně 
zainteresován na výsledku sporu. Na povinnosti advokáta i jeho práva 
se použijí ustanovení advokátských předpisů, jako v každém jiném 
individuálním řízení. 
 
Ten, kdo ponese náklady sporu a kdo bude instruovat advokáta, bude 
žalobce. Žalobcem přitom v případě opt-out bude moci být výlučně 
tzv. správce skupinových nároků (k popisu srov. kapitolu 4.2.6 
věcného záměru a 3.2.5 ZZ RIA). 
 
V případě žalob opt-in a nároků na zdržení se či na určení bude navíc 
moci žalovat též člen skupiny anebo spolek chránící určité zájmy, 
přičemž v takovém případě to budou oni, kdo budou hradit soudní 
poplatky a ponesou rizika za neúspěch ve věci. 
 
Tím by mělo být všem připomínkám zde uvedeným učiněno za dost a 
rovněž je odstraněn i nesoulad s doporučením EK. 
 
Blíže k novému modelu odkazujeme na kapitoly 4.2.6 a 4.2.10 
věcného záměru a dále na kapitolu 3.2.5 a 3.2.18 ZZ RIA. 
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práv a svobod) ztrácet pouze proto, že předkladatel nemá jinou 
adekvátní osobu, na níž by finanční zátěž hromadných žalob „hodil“8. 
Je na místě upozornit, že dosavadní zkušenosti Spojených států ústící 
posléze v zákaz finanční zainteresovanosti advokáta na takovém sporu 
nebo jeho výsledku ukazují, že jde o cestu zjevně nevhodnou. Stát tak 
tendenčně rizika uplatnění nároku přenáší na osobu nezúčastněnou, aby 
tím zabránil obavě, že nositelé nároku ze strachu z nákladů své nároky 
neuplatní. Advokát bude v takovém případě namísto nositele nároku 
rozhodovat o jeho uplatnění a bez něj nebude nárok možno před 
soudem vznést. Stěží si lze představit větší omezení nositele nároku 
z hlediska ochrany jeho práv.  
 
Na úrovni věcného záměru, kdy nelze polemizovat s případným 
paragrafovým zněním, je třeba připomenout ještě jeden problém. V 
minulosti bylo opakovaně poukazováno na nevhodné trendy či projevy 
v soudních řízeních civilních, spočívající v tzv. obchodování s 
chudobou. Ve skutečnosti šlo o rozsáhlý okruh převodů pohledávek z 
různých důvodů a z různých okolností, kdy v řadě případů ani nebylo 
možné tvrdit, že dlužníci jsou zásadním způsobem postihováni 
pohledávkami, respektive jejich příslušenstvím a že i pohledávky samy 
o sobě jsou generovány spíše pro možnost požadovat příslušenství a 
náhradu nákladů řízení. 
 
 V této souvislosti bylo spekulováno o finančních subjektech, které 
pohledávky na sebe převádějí a posléze je obchodně využívají, 
respektive provádějí vymáhání ve velkém. Jestliže proti této praxi, byť 
namnoze vnímané naprosto nereálně, byly vznášeny zásadní 
připomínky, je naprosto nepochopitelná konstrukce závislosti advokáta 
na výsledku soudního řízení ve věci kolektivních žalob a toho, že toto 
řízení by advokát měl financovat a nést i případné riziko povinnosti 
uhradit náklady řízení protistraně. 

                                                            
8 Ještě bizarněji působí následná noticka, dle níž advokát své nároky (protože náklady řízení s podílovou odměnou nekorespondují ani vzdáleně) nebude moci dodatečně 
reparovat ani z prostředků, které zůstanou na účtu po výplatně jednotlivých nároků, ty totiž podle obecných ustanovení připadnou státu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

119 

 
Velmi důvodně a s jistotou lze předpokládat, že o takovýto druh 
obchodní aktivity by nepochybně jevily zájem nejrůznější subjekty, 
finančně podstatně silnější než většina advokátů či většina advokátních 
kanceláří. Ty by byly ochotné participovat na předpokládané režii i s 
možným rizikem neúspěchu a nákladů z toho plynoucích, ovšem 
současně by samozřejmě nárokovaly významný podíl na zisku, tedy na 
přísudku. Hromadné žaloby by se tak a přímo staly předmětem 
pohrůžek a obchodního vydírání subjektů, kterým by tyto skupiny 
vyhrožovaly podáním žaloby v případě, že nevyhoví nějakým jiným 
jejich požadavkům. Následně pak tam, kde by takové žaloby byly 
podávány lze očekávat také maximální požadavky uplatňované vůči 
protistraně, tlak na účastníky řízení, případné znalce či zpracovatele 
odborných posudků a celkově něco, co by zřejmě nemuselo být 
vzdálené od kriminalizace nalézacího řízení. Všeobecně se hovořilo o 
problémech, které vnášejí do insolvenčního řízení, jakožto řízení 
soudního, různé a mnohdy velmi silné ekonomické zájmy věřitelů a 
jiných osob. Lze naprosto důvodně předpokládat, že ještě horší situace 
by prakticky okamžitě nastala v případě takovéto komercionalizace 
soudního řízení ve věcech hromadných žalob. 
 
   Z návrhu mimo jiné vyplývá, že by soud v případě své 
nespokojenosti se způsobem, jakým advokát vede řízení, jej mohl 
nahradit jiným advokátem. To je také zcela bezprecedenční zásah do 
vztahu klienta a advokáta, který ovšem také narušuje základní schéma 
nezávislosti advokáta a jeho vztahu ke klientovi. Za takovéto situace 
by pak advokát byl spíše v jakémsi postavení insolvenčního správce, 
který by měl primární zájem, zejména pokud by byl ekonomicky 
interesován, vyhovět představám soudu o tom, jak má zastupování 
vypadat. 
 
Je proto na místě volit třetí osobu se stanovenými požadavky 
nezávislosti mezi ní a advokátem, která tuto roli finančního 
reprezentanta převezme s tím, že náklady sporu  bude možné řešit 
pouze v linii nositel nároku – jeho finanční reprezentant, a to v celém 
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rozsahu s omezením daným doporučením č. 2013/396/EU. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka ke kapitole 4: 
Ingerence soudu do vnitřních vztahů skupiny 
Za výrazný posun v neprospěch rovnováhy mezi účastníky je možné 
označit i představu, že soud bude řešit, zda je navržený smír v souladu 
s hmotným právem a že odpovídá společnému zájmu všech členů 
skupiny, tj, v zásadě bude řešit vnitřní věc na straně žalobce, jež není 
předmětem jeho řízení. Dle dnešního ust. § 99 odst. 2 o. s. ř. soud 
schválí smír, je-li v souladu s právními předpisy, v podstatě tehdy, je-li 
vykonatelný a není-li v rozporu s kogentními ustanoveními obecně 
závazného právního předpisu), protože pokud má navrhovatel na mysli 
s hmotným právem aplikovatelným na danou věc, pak to předpokládá, 
že soud před uzavřením smíru bude muset provádět dokazování. Pak 
už je ale jednak jedno, zda je smír uzavřen, protože náklady řízení již 
vznikly, ale je obtížné si i představit, na základě jaké důkazní situace 
bude zkoumat soulad smíru se společným zájmem skupiny. V daném 
ustanovení by se spíše měl projevit požadavek rovnosti v tom smyslu, 
že soudem přiznané odškodnění bude děleno úměrně ke vzniklé újmě.   
 
Navrhujeme ponechat společný zájem skupiny na její vnitřní úvaze a 
organizaci bez ingerence soudu a bez ingerence státu do rozvržení 
případného pozitivního výsledku sporu, s výjimkou zásady shora 
naznačené.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Otázce smíru se věnuje závěrečná zpráva RIA, a to v kapitole 3.2.17 
pod názvem „Soudní smír“, v této pasáži jsou též uvedeny důvody, 
proč je nezbytné, aby soudní smír podléhal schválení soudu. Přezkum 
soudního smíru bude spočívat jednak v posouzení souladnosti 
s hmotným právem a jednak ve vyhodnocení otázky, zda takto 
schválený smír dostatečně sleduje zájmy všech členů skupiny - kupř. 
z hlediska výše uplatňovaných nároků v. nároků obsažených ve 
smíru. 
 
Toto opatření je nezbytné vzhledem k tomu, že se návrh počítá též s 
režimem opt-out. Jakkoliv se tak na první pohled může jevit, že je 
uvedené opatření v rozporu s principem rovného přístupu k soudu, je 
tomu právě naopak. V hromadném řízení na straně žalobce vystupuje 
primárně správce skupiny, který má sice povinnost hájit zájmy 
skupiny, přesto má zároveň na sporu vysoký finanční zájem, který se 
mj. může projevovat snahou ukončit řízení co nejdříve smírem. To 
dokládají i zkušenosti z USA. Stejně tak žalovaný, pokud se dopustil 
porušení práva, bude mít imanentní zájem na tom, aby řízení bylo 
skončeno smírně, co nejrychleji a pro něj co nejvýhodněji. V této 
situaci však musí existovat mechanismus, který alespoň v základní 
míře umožní ochránit zájmy členů skupiny, kteří nejsou v průběhu 
řízení aktivní.  
 
Je přitom nutné si uvědomit, že stejně jako soud při schvalování 
smíru v civilním řízení neposuzuje materiální správnost soudního 
smíru, tj. zda odpovídá skutkovým zjištěním (posuzuje pouze, zda 
neodporuje hmotnému právu v širokém slova smyslu), nebude soud 
ani v případě posuzování souladnosti se zájmy skupiny hodnotit, zda 
je smír v souladu s jeho zjištěními, ale pouze, zda odpovídá zájmu 
členům skupiny v tom nejširším slova smyslu. Zda je pro ně 
výhodný, zda někteří ze členů nejsou nedůvodně upřednostňovány, 
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zda správce nezíská neúměrně vysokou odměnu apod. 
 
V tomto ohledu uvádíme, že uvedený požadavek obsahuje i 
doporučení EK a bez tohoto požadavku by se tak věcný záměr dostal 
do rozporu s doporučením (viz čl. 28 doporučení EK). 
 
Do věcného záměru bylo blíže doplněno, co je „zájmem“ skupiny, 
aby zároveň bylo ilustrováno, že neschválení je skutečně prostředkem 
ultima ratio. 

8. Připomínka ke kapitole 4: 
Náklady řízení 
Je zjevným porušením principu rovnosti, pokud zákonodárce naruší 
principy procesu ve prospěch jednoho z účastníků pod dojmy, které 
nemá nijak doloženy. To platí o úpravě, dle níž nositel nároku nenese 
náklady žaloby ani náklady řízení nikdy. Je mu tak umožněno vesele 
žalovat bez odpovědnosti za výsledek, protože stát má pocit, že je 
nemajetný automaticky. To jej při uplatňování hromadné žaloby 
nepřiměřeně zvýhodňuje oproti všem ostatním účastníkům jakéhokoliv 
civilního sporu. V běžné žalobě jsou jeho poměry zkoumány soudem, 
jenž se rozhoduje, zda ho od soudních poplatků osvobodí a do jaké 
míry, na základě důkazů o jeho majetkové situaci. Zde tak činí rovnou 
zákon pouze pro formu procesního prostředku, jímž je nárok uplatněn.  
Hromadní žalobci jsou na tom v očích státu tak špatně, že za sebe 
nemohou hradit ani vlastní náklady, natož pak náklady protistrany 
v případě, že by nebyli se svým nárokem úspěšní. Přitom už za dob 
našich prapradědečků se říkalo, že „z cizího krev neteče“.  
 
Zejména jde o paradoxní situaci u navrhovatelem opakovaně 
uváděných případů, jakými jsou kauza Dieselgate a kauza PIP9. 
V prvním z případů šlo o softwarovou úpravu řídící jednotky vozu, 
jehož kupní cena přesahuje 0,5 mil. Kč, v druhém o prsní implantáty, 
jejichž cena se pohybuje od 18 do cca 70 tisíc Kč (za jeden, nikoliv 

Akceptováno. 
Nová koncepce financování počítá s tím, že náklady již neponese 
advokát, nicméně správce skupiny jakožto investor, pokud bude 
v roli žalobce, tj. žaluje-li částečně i ve vlastním zájmu, anebo člen 
skupiny (či všichni, kdo se do řízení přihlásili) anebo spolek věnující 
se ochraně vybraných zájmů - k tomu blíže viz vysvětlení 
k připomínce č. 6. 
 
Zároveň nově platí, že nárok na náhradu nákladů vzniká standardně 
komukoliv, kdo má ve věci úspěch. 
 

                                                            
9 Vadné prsní implantáty, paradoxně nebyl v rámci hromadné žaloby žalován výrobce, ale certifikační orgán.  
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pár). V druhém případě v převážné většině případů podávaly u 
rakouského i německého soudu žaloby ženy, jimž byly implantáty 
voperovány jako vylepšení vzhledu, nikoliv jako náhrada např. po 
onkologické léčbě (v Rakousku šlo o jednu ženu z celkových 69). Jde 
skutečně o osoby, jež nemají na to, aby uplatnění svých nároků 
saturovali z vlastní kapsy? I zde platí zásada vlastní kontinentálnímu 
systému práva, dle níž vlastnictví zavazuje. Nejméně pokud jde o 
uplatňování nároku na náhradu škody související s majetkovými právy 
(vlastnictvím nebo užíváním věci), měli by žalobci nést rovněž 
odpovědnost za výsledek sporu v podobě povinnosti úhrady nákladů 
řízení protistrany, pokud tato byla v řízení úspěšná.  
 
Navrhujeme tedy, aby byl volen mechanismus odpovědnosti za žalobu 
v režimu dnešní úpravy o. s. ř. s možností uplatnění výjimek pro 
případy hodné zvláštního zřetele, a tím navrácení rovnosti mezi 
účastníky řízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
9. Připomínka ke kapitole 5, bodu 5.1: 
Není vymezen vztah navrhované úpravy k dosavadním ust. § 83 odst. 2 
a § 159a o. s. ř. Protože zásadou nové úpravy nesmí být vyloučení 
možnosti uplatňování nároku individuální žalobou za totožných 
(rovných) podmínek, je na místě se než s předběžnou reakcí na 
případné námitky vyrovnat se skutečným požadavkem na úpravu 
právních předpisů a tuto popsat. K tomu ostatně věcný záměr slouží, 
aby popsal věcné řešení nové úpravy a jeho promítnutí do platného 
právního řádu.  
 
Návrh hovoří o tom, že něco bude řešeno, ale neříká jak. Viz 
připomínka v předchozím odstavci. Bez konkrétních údajů, popisu 
záměru (např. podmínek odvolání, určujících podmínek pro skupinu 
odvolatelů apod.), není možné se k obsahu návrhu relevantně vyjádřit.  
Jakkoliv je centrální zveřejňování údajů rozumným řešením, není zde 
vůbec popsáno – kdo bude odpovědný za jeho chod, za zveřejnění 
informace, jaké budou následky… Viz předchozí připomínky.  

Akceptováno. 
Vztah navrhované právní úpravy k § 83 odst. 2 a § 159a o.s.ř. byl do 
materiálu doplněn. 
 
K dalšímu uvádíme, že je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o 
věcný záměr, jehož úkolem není do podrobností řešit všechny detaily 
a technická provedení návrhu. Pokud není nějaká otázka zcela 
konkrétně řešena, zřejmě je to dáno tím, že jde o otázku ryze 
technicistní, kterou není nutné ve fázi věcného záměru řešit. To platí 
kupř. o formě zveřejňování, která je dle našeho názoru v tuto chvíli 
v materiálu popsána dostatečně (na základě připomínek byla ještě 
dále rozpracována) a není nutné ji jakkoliv blíže rozvádět. 
 
V dalším odkazujeme na věcný záměr a závěrečnou zprávu RIA. 
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Takto je možné pokračovat v celém rozsahu, návrh sice říká „bude 
stanovena, bude řešeno“ ale bohužel opět neříká jak. Je zjevné, že 
navrhovatel o konkrétním promítnutí svého návrhu do právního řádu 
nemá jasnou představu. Navrhuje se tedy vrátit návrh k dopracování 
popisu věcného řešení alespoň v režimu jeho obrysů tak, jak požaduje 
čl. 4 Legislativních pravidel vlády.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
10. Připomínka ke kapitole 5, bodu 5.1: 
Je jistě možné konstatovat, že na úrovni evropské není žádný závazný, 
obecně platný dokument, pokud však navrhovatel zmiňuje doporučení 
EK, měl by i dodat, že toto doporučení nerespektuje z jeho valné 
většiny, výslovně to platí o principech zakotvených v rub. (18) a (19) 
preambule doporučení a v jeho vlastních článcích 4, 6, 7, 13, 14, 15, 
16, 21, 29, 30, 31 a 32, přičemž doporučení ostatní přinejmenším 
ignoruje (čl. 10, 11, 22 a další).  
 
Jakkoliv jde o doporučení k harmonizaci, není důvodu se od něj 
odchýlit (viz obecná část připomínek), proto je třeba návrh uvést do 
souladu s tímto doporučením, s přihlédnutím k vývoji veřejné debaty 
k hromadným žalobám, jež však zmíněná doporučení v tuto chvíli 
nijak nezpochybnila.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Věcný záměr byl uveden do souladu s doporučením ve valné většině 
podmínek a dále bylo doplněno bližší hodnocení doporučení EK a 
souladnost návrhu s ním - viz novou kapitolu 5.3.3 věcného záměru. 

11. Připomínka ke kapitole 6: 
Povzdech nad již zmíněným starým pořekadlem by měl stát zvážit i v 
této části úsudku navrhovatele. V daném případě nejde o existující 
náklady státu vzniklé aplikací stávající právní úpravy, není v nich nijak 
zohledněn soudní poplatek nebo další náklady na vymáhání 
pohledávek, natož to, že případné příjmy z úspěšně vedených řízení 
jsou předmětem zdanění. Údaj je možné brát pouze stěží jako 
orientační. Absentuje jakékoliv mezinárodní srovnání, byť například 
srovnání s novou polskou úpravou by se nabízelo. 
 

Akceptováno. 
Materiál byl v souladu s připomínkami a ve spolupráci 
s ekonomickým odborem přepracován - viz kapitolu 6.1.1 věcného 
záměru. 
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Tato připomínka je doporučující. 
Závěr: 
Navzdory výše uvedeným zásadním připomínkám si Česká advokátní 
komora uvědomuje důležitost institutu hromadných žalob v dynamicky 
se rozvíjejícím právním řádu (i společnosti jako takové) a vítá snahu 
Ministerstva spravedlnosti tuto otázku náležitým způsobem v právním 
řádu ČR upravit. S ohledem na důsledky, které z právní úpravy 
hromadných žalob pramení, bychom však uvítali alespoň základní 
diskusi na dané téma, do které by advokacie jako taková ráda přispěla 
svými praktickými zkušenostmi. Z tohoto důvodu rovněž nabízíme 
aktivní účast na tvorbě věcného záměru v rámci rekodifikace 
občanského práva procesního, případně na samostatném zákoně, pokud 
předkladatel nebude z jakéhokoli důvodu akceptovat připomínku 
týkající se zakomponování institutu hromadných žalob do nového 
civilního procesního kodexu. 

 

KDP (Komora 
daňových 
poradců) 

Vzhledem k tomu, že Komoře daňových poradců ČR nebyl zaslán 
návrh věcného návrhu zákona o hromadných žalobách jako oficiálnímu 
připomínkovému místu, ale Komora daňových poradců považuje 
dopady předložené navržené úpravy za významné z širšího pohledu, 
plně se připojujeme k připomínkám uplatněným Českou advokátní 
komorou k návrhu tohoto zákona, které pro úplnost přikládáme v 
příloze. 

 

Sdružení 
českých 
spotřebitelů, z.ú. 
 
JUDr. Burešová 
 
 
Mgr. Viktor 
Vodička 
vodicka@regio.c
z  

1. Připomínka ke zprávě RIA: 
Část 1.2.1.2  - str. 12  
 
Požadujeme větu „Stávající ochrana spotřebitelů tedy není nijak 
zajištěna, a to ani ze strany jich samotných, ani ze strany 
spotřebitelských organizací.“ větou „Stávající ochrana spotřebitelů 
před soudy tedy není nijak zajištěna, a to ani ze strany jich samotných, 
ani ze strany spotřebitelských organizací. Některé proto (např. 
Sdružení českých spotřebitelů) preferují řešení spotřebitelských sporů 
mimosoudní cestou.“ 
 
To, že není zajištěna nebo i vzhledem k procesním nedostatkům 
v právní úpravě ČR dostatečně využívána kolektivní ochrana práv 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)

mailto:vodicka@regio.cz
mailto:vodicka@regio.cz


 

125 

spotřebitelů, neznamená, že v ČR není zajištěna ochrana spotřebitele, a 
to jak ze strany spotřebitelů samotných, tak i ze strany spotřebitelských 
organizací. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Závěr: 
Ve věcném záměru lze s popisem stávajícího stavu formulačně 
souhlasit, a dovoluji si Vám proto současně i poděkovat za přípravu 
tohoto materiálu a jeho neotřelost ve srovnání s jinými podobnými 
záměry, která dle našeho názoru zvyšuje šanci, aby vláda ČR tento 
materiál nejen projednala, ale i schválila, a aby posléze i zákonodárce v 
novém volebním období tento nový institut přijal a uvedl v život. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že s předloženým záměrem v dané podobě 
souhlasíme, budeme s Vámi a Legislativním odborem Ministerstva 
spravedlnosti ČR rádi spolupracovat v případě Vašeho zájmu i na 
přípravě znění vlastního zákona o hromadných žalobách, a jsme 
připraveni předložený záměr i obhajovat. 

 

Krajský soud v 
Praze 

Úvodem: 
Z pověření předsedy krajského soudu v Praze si Vás dovoluji 
informovat o vyjádřeních a připomínkách, které k návrhu věcného 
záměru zákona o hromadných žalobách zaslaly okresní soudy 
Středočeského soudního kraje. 
 
Obecně je přijetí zákona o hromadných žalobách podporováno, neboť i 
v obvodu těchto soudů se vyskytují žaloby, které by byly projednatelné 
v navrhovaném režimu. Pozitivum navrhovaného záměru spatřují ve 
snížení počtu individuálně podávaných návrhů a sjednocení 
rozhodování. 

 

1. Připomínka: 
Zásadní námitky jsou obdobné jako námitky, které jsou uváděny v 
návrhu věcného záměru. Navrhovanou variantu opt-out za vhodnou 
nepovažují, neboť se plně neslučuje s naším právním řádem. Vhodnější 
by bylo použít model, kde by se žalobci (spotřebitelé) aktivně zapojili 
do podání hromadné žaloby, pokud na podání takové žaloby mají 

Neakceptováno. Přetrvává rozpor. 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

126 

zájem. Tím by byl dán i jasný okruh účastníků sporu a to, kolik z 
celkové žalované částky obdrží jednotliví žalobci. Je nutno zdůraznit, 
že naprosto jiné právní prostředí než v USA je v České republice. I z 
obsahu předloženého materiálu vyplývá, že v kontinentální Evropě je 
více využíván model opt-in a model opt-out je typický pro USA a další 
země common law, tedy pro právní prostředí naprosto odlišné. 
Orientace na model používaný v USA z tohoto pohledu postrádá 
logiku. 

pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, avšak s možností aplikace 
principu opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out 
nebude tím nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Varianta opt-in bohužel neřeší nejzásadnější problém, na 
nějž se předkládaná právní úprava snaží reagovat, tj. racionální apatii 
na straně poškozených osob. Na druhou stranu nevylučuje, aby se 
soudy v konkrétním případě pro tuto variantu přiklonili. Zejména, 
nebude-li dáno riziko racionální apatie, tj. lze-li předpokládat, že by 
se každý poškozený sám na soud obrátil, může zvolit princip opt-in. 

2. Připomínka: 
Souhlasí s nutným povinným zastoupením advokátem, avšak vyjadřují 
nedůvěru k navrhované variantě, kdy advokát bude sám hradit soudní 
poplatek za návrh, a rovněž odpovídat v případě neúspěchu ve věci za 
náhradu nákladů řízení vůči žalovanému. 

Akceptováno. 
Na základě četných připomínek došlo ke změně koncepce 
financování. Nově bude řízení financovat žalobce, kterým bude 
buďto tzv. správce skupinových nároků (v případě opt-out) a 
v případě žalob na zdržení se či určení anebo u opt-in též člen 
skupiny anebo neziskový spolek. 
 
K tomu blíže viz kapitolu 4.2.6 a 4.2.10 věcného záměru a dále též 
3.2.5 a 3.2.18 ZZ RIA. 
 
 

3. Připomínka: 
Předpokládají, že vzhledem k velké odpovědnosti, a to i finanční, 
nebude mezi advokáty o tyto žaloby velký zájem, protože bude těžké 
zajistit si potřebné financování. Zájem zřejmě projeví velké advokátní 
kanceláře, které mají dostatečné materiální a finanční zázemí, a budou 
se na vyřizování hromadných žalob specializovat. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke změně koncepce financování, a tom, že advokát bude 
nově plnit svoji standardní úlohu, bude odměňován standardně a 
v plném rozsahu se na něj uplatní advokátní předpisy, je nyní tato 
připomínka bezpředmětná. 

4. Připomínka: 
Vyjadřují nesouhlas s posílením ochrany „skupiny“ žalobců ze strany 
soudu. Soud by měl dohlížet jak na činnost zástupce skupiny, tak na 
činnost advokáta, dále by měl zkoumat i zda je případný navrhovaný 
smír v souladu se zájmem všech členů skupiny. Podle jejich názoru by 

Vysvětleno. 
Skutečnost, že soud bude mít určité pravomoci směrem ke skupině, 
nelze chápat jako vychýlení principu rovnosti účastníků sporu. 
Naopak. Skupina na straně žalobce nebude v řízení plně zastoupena, 
její členové nebudou v řízení aktivní, a lze proto předpokládat, že 
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tyto instituty mohly vést k tomu, že nebude zachována rovnost 
účastníků sporu. 

jediný, kdo bude hájit jejich zájmy je žalobce, který však může mít 
tendenci chránit též svoje zájmy, čímž bude skupina znevýhodněna. 
Soud zde vystupuje pouze v roli někoho, kdo bude dohlížet na to, aby 
rovnováha mezi oběma stranami nebyla vychýlena. Např. proto, že 
žalobce ve skutečnosti spolupracuje se žalovaným anebo že hájí 
zájmy jen některých členů. Z tohoto úhlu pohledu je tak role soudu 
obrácená - má zajistit, že rovnost k přístupu k soudu a rovnost zbraní 
bude v řízení zajištěna. 
 

5. Připomínka: 
Věcně příslušnými k projednávání věci v prvním stupni ve shodě s 
návrhem shledávají krajské soudy, neboť půjde o rozsáhlé věci, 
zejména co do počtu účastníků řízení, ale i co do rozsahu dokazování a 
také pro vysokou míru specializace daných sporů. 

Vzato na vědomí. 

6. Připomínka: 
Z hlediska stávající právní úpravy považují za vhodnější, aby soudní 
poplatek za daný návrh – žalobu hradili případní žalobci společně a 
nerozdílně a měli odpovědnost v případě neúspěchu ve sporu za úhradu 
nákladů řízení. Nesouhlasí též s navrhovanou koncepcí, podle níž v 
případě, že ze složené částky nebude celá suma vyplacena, použije se 
podobně jako v případě soudní úschovy a po stanovené době peníze 
připadnou státu. Mohlo by tak dojít k situaci, že žalovaný v 
soukromoprávním vztahu zaplatí více, než je od něj požadováno a 
přebytek připadne státu, tedy tomu, kdo nebyl osobou zúčastněnou na 
řízení. Pokud dotčené osoby nepociťují porušení povinností 
žalovaného jako natolik významné, aby měly zájem účastnit se sporu, a 
rovněž nemají zájem o vyplacení příslušné částky, měly by být podle 
jejich názoru zbylé finance spíše vráceny po uplynutí určité lhůty 
žalovanému. 

Částečně akceptováno. 
Je nutné upozornit, že nefunkčnost dnešního systému založeného na 
individuálních žalobách a kolektivních žalobách spotřebitelských 
organizací směřujících na zdržení vyvěrá mimo jiné z neřešené 
otázky financování těchto procesů. V případech na něž pamatuje 
věcný záměr, jsou individuální nároky osob velmi nízké, tyto osoby 
nemají dostatečně velké finanční zázemí, aby si financování 
případného sporu a právního zastoupení mohli dovolit, resp. aby se 
jim vůbec vyplatilo.  
 
Je tak zřejmé, že v případě opt-out zástupce skupiny tyto náklady nést 
nemůže, neboť by to vedlo k nepodávání hromadných žalob z důvodu 
značného rizika na straně žalobce nevyváženého malým ziskem 
v případě úspěchu ve věci. Nařizovat náhradu nákladů všem členům 
skupiny by zase zřejmě naráželo na limity práva na spravedlivý 
proces, neboť opt-out pracuje s myšlenkou, že neaktivním členům 
skupiny nelze ukládat jakoukoliv finanční povinnost.  
 
To, že náklady bude v případě opt-out hradit správce skupinových 
nároků (jde o novou koncepci - viz kapitoly 3.2.18 ZZ RIA a 4.2.6 a 
4.2.10 věcného záměru), je tak jediným možným řešením, které 
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umožní reálné fungování celého systému. Zároveň toto opatření 
povede k tomu, že si advokáti budou vybírat pouze jasné případy, a 
ne případy „na pomezí“ či dokonce hypotetické kauzy. V tomto 
ohledu je tak finanční zainteresovanost správce skupiny a zároveň 
jeho případná odpovědnost nástrojem, který má zabránit zneužívání 
institutu ze strany nepoctivých osob a společností. 
 
Uvedený režim byl konečně vybrán z důvodu ochrany žalovaného, 
před případnou nemajetností žalobce/skupiny žalobců. 
 
V případě opt-in a žalob na zdržení se či určení je nově finanční 
odpovědnost na zástupci skupiny/spolku, eventuálně na všech 
členech skupiny, kteří se v případě opt-in do řízení přihlásily. Blíže 
viz kapitolu 4.2.10 věcného záměru. 
 
Pokud jde o naložení se zbývající nevyzvednutou částkou, byly 
zvažovány různé varianty, vč. varianty vrácení částky žalovanému 
(viz k tomu kapitolu 3.2.16 ZZ RIA). Ze všech variant byla nakonec 
ta navržená vyhodnocena jako preferovaná, a to z následujících 
důvod:  
 
Cílem hromadné žaloby je vymoci pouze újmu, kterou skutečně 
utrpěli členové skupiny. Podstata hromadných žalob tak spočívá 
v tom, že bude umožněno vymáhat nároky, které se z nějakého 
důvodu dnes nevymáhají, ale existují a na straně škůdců tak vzniká 
neoprávněné obohacení.  
 
Řešení, v němž by se část společného fondu, který nebude vyplacen 
jednotlivým poškozeným, znovu vrátila škůdci, je z tohoto pohledu 
nejen zcela nesystémové, ale vzbuzuje závažné pochybnosti stran 
spravedlivosti tohoto řešení. Jestliže se škůdce dopustil nekalého 
jednání, které na straně skupiny vedlo ke vzniku újmy, neoprávněně 
se na její úkor obohatil - je spravedlivé, aby tento neférový zisk byl 
v případě konstatování odpovědnosti odčerpán zcela. Jinak řečeno, 
to, co propadne státu, jsou skutečné nároky, které již před podáním 
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hromadné žaloby existovaly. Tyto nároky byly plněny do soudní 
úschovy, a jestli si je někdo nevyzvedl, to s případným vrácením 
škůdci vůbec nesouvisí. 

Spotřebitelské 
fórum, z.ú. 
 
Mgr. et Mgr. 
Kryštof Kruliš, 
Ph.D. 
 
krulis@spotrebite
lskeforum.cz 
 

1. Obecná připomínka: 
Obecně k návrhu věcného záměru zákona 
 
Neexistence institutu hromadných žalob na náhradu škody v českém 
právu může být pociťována jako hendikep ze strany spotřebitelů, 
protože v řadě případů jsou nároky spotřebitelů omezené pouze na 
malé částky, které nejsou spotřebitelé v klasickém soudním řízení 
ochotni uplatňovat vzhledem ke zdlouhavosti, nákladům řízení či 
nejistotě ohledně výsledku sporu. Věcný záměr zákona předložený do 
připomínkového řízení Ministerstvem spravedlnosti v říjnu 2017 na 
tento stav reaguje zavedením institutu hromadných žalob ve variantě 
upřednostňující princip opt-out s dominantní rolí žalujícího advokáta, 
která se výrazně inspiruje v právu USA. Spotřebitelským organizacím 
je dle tohoto návrhu přiznána procesní legitimace k podání hromadné 
žaloby, ale vedle nich tak však může učinit i kterýkoliv z poškozených, 
coby reprezentant celé kategorie nároků. Pokud hromadnou žalobu 
podá advokát spolu s některým z poškozených, spotřebitelské 
organizace tak již nebudou moci v dané věci učinit. Zapsaný ústav 
Spotřebitelské fórum k předloženému návrhu věcného záměru zákona 
předkládá následující připomínky, ve kterých zdůrazňuje zejména 1) 
nezbytnost založit volbu varianty na náležité ekonometrické analýze 
zkoumající vliv zavedení nového institutu na cenovou hladinu v České 
republice a 2) další připomínky právního a věcného charakteru. 

Spotřebitelské fórum souhlasí s vypořádáním. 
Vysvětleno. 
 
Jde-li o procesní legitimaci spotřebitelských organizací a zavedení 
advokátního přímusu, zůstává návrh veskrze nezměněn. 
 
Jedinou změnou je zavedení nového institutu tzv. správce 
skupinových nároků, který bude mít výlučnou procesní legitimaci 
k podávání hromadných žalob na plnění v režimu opt-out. Správcem 
skupinových nároků může být i nezisková organizace, pokud splní 
v zákoně vymezené podmínky. Povinné advokátní zastoupení zůstává 
nedotčeno. Investorem však nebude advokát, nýbrž právě správce 
skupiny. 
 
K povinnému advokátnímu zastoupení lze uvést, že je návrh věcného 
záměru předkládán současně s přípravou nového civilního řádu 
soudního. Budoucí úprava CŘS přitom s rozšířením advokátního 
procesu počítá. Proto by úprava hromadných žalob měla být s touto 
tendencí v souladu a měla by být svěřena do rukou profesionála. To 
je dále odůvodněno i potřebou na zajištění kvalitní právní pomoci pro 
žalobce i žalovaného, jež je v rámci hromadných žalob, které 
bezpochyby budou složitější než žaloby individuální, umocněna. 
Ve věcném záměru byla blíže upravena pravidla pro odměňování 
správce skupiny (u adv 
okáta bude záležet na dohodě) a dále i pravidla o náhradě nákladů 
řízení (viz kapitoly 3.2.18 ZZ RIA a 4.2.10 věcného záměru). 
 
Role neziskových organizací je posílena. Jednak se mohou samy 
ucházet o pozici správce skupinových nároků, čímž získají výlučnou 
procesní legitimaci pro opt-out žaloby na plnění. Případně mohou 
iniciovat tato řízení po dohodě se správcem skupiny anebo žalovat 
samy v případě žalob na plnění podle opt-in anebo žalob na zdržení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)

mailto:krulis@spotrebitelskeforum.cz
mailto:krulis@spotrebitelskeforum.cz


 

130 

se či určení. Pokud nebudou v řízení zároveň vystupovat jako 
účastník, mohou využít svého práva a podávat soudu svá dobrozdání 
po vzoru tzv. amicus curiae - k tomu blíže viz kapitolu 4.2.6 věcného 
záměru.  
 
Nad rámec toho byla do materiálu vložena zvláštní kapitola věnující 
se rizikům souvisejícím se zavedením hromadných žalob a možným 
nástrojům, jak těmto rizikům předejít (kapitola 4.2.14 věcného 
záměru a dále též kapitola 1.6 ZZ RIA).  
 
Dále byla zapracována pasáž příkladmo popisující situace, kdy 
hromadná žaloba nebude připadat v úvahu vůbec anebo jen v režimu 
opt-in a kdy naopak půjde o typický případ opt-out. Zároveň bylo 
zdůrazněno, že kladné certifikační rozhodnutí samozřejmě nemusí 
být uděleno vůbec, a to nejen ve vztahu k  nesplnění certifikačních 
podmínek kladených na uplatňované nároky, ale i kupř. pokud bude 
početnost skupiny založena pouze na hypotetickém tvrzení žalobce, 
které se mu nepodaří ani v součinnosti se žalovaným nijak podložit. 
Viz k tomu přepracované kapitoly 4.2.2 a 4.2.3 věcného záměru. 
 

2. Připomínka k cenové hladině: 
 
Vliv zavedení hromadných žalob na cenovou hladinu v České 
republice. 
 
Předložený návrh ani doprovázející závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) nevychází při výběru variant navrhované 
úpravy z předchozí analýzy založené na ekonometrických metodách, 
která by objasnila, v jaké míře může zavedení navrhovaného institutu 
ovlivnit cenovou hladinu v České republice. Při navrhované variantě s 
preferencí principu opt-out ve spojení s dominantní rolí advokáta nelze 
vyloučit zneužití institutu hromadných žalob, například v rámci 
konkurenčního boje nebo pro šikanózní uplatňování vykonstruovaných 
nároků či dokonce vyděračské sudičské praktiky. Již samotné podání 
hromadné žaloby (povinně zveřejněné již v navrhované certifikační 

Vysvětleno. 
 
Jsme si vědomi potenciálního zneužití institutu hromadných žalob. 
Proto věcný záměr obsahuje několik „pojistek“, které na tento možný 
problém reagují -  k tomu viz zvláštní kapitolu 4.2.14 věcného 
záměru a kapitolu 1.6 ZZ RIA. Jednak při podání žaloby bude soud 
zkoumat, zda se nejedná o šikanózní návrh. Tím se dostatečně 
odfiltrují žaloby, které nemají žalobní potenciál a které by mohly být 
šikanózním prostředkem k uplatňování vykonstruovaných nároků. 
Dále soud v rámci certifikačního rozhodnutí bude posuzovat 
„opodstatněnost“ nároků v tom smyslu, zda splňují podmínku 
společného základu (tedy skutkové a právní otázky) a zda jsou 
nároky stejného či obdobného charakteru. 
 
Právní úprava cílí na škůdce, již se obohacují na úkor osob, které 
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fázi a tedy po zaplacení pouze první navrhované platby soudního 
poplatku) v případech s potencionálním vysokým plněním by ve 
spojení s nejistotou výsledku řízení mohlo vést k nenadálým poklesům 
hodnoty akcií, nutnosti vytváření rezerv či by vyvolalo dodatečné 
náklady na sjednávání pojištění. Riziko zneužití hromadných žalob 
přitom může hrozit vyvoláním dodatečných nákladů na straně výrobců 
celoplošně. Nepůjde tedy jen o zvýšení nákladů u těch, kteří spoléhají 
na racionální apatii svých konzumentů při uplatňování jejich práv. 
 
Umožnění hromadných žalob v oblasti uplatňování nároků na 
náhradu škody je tak v zájmu spotřebitelů vhodné posoudit nejen 
s ohledem na možnosti vylepšení jejich právního postavení, ale je 
nezbytné zkoumat i zda a v jakém rozsahu se zavedení tohoto 
institutu případně promítne v cenové hladině zboží a služeb, které 
jsou spotřebitelům dostupné.  
 
Navrhovaná varianta hromadných žalob by do našeho právního řádu 
přinesla cizorodý prvek anglosaského práva, který však zejména 
v USA funguje v jiném socio-ekonomickém a regulatorním prostředí, 
než je u nás. Z analýz provedených ve vztahu ke zvažovanému 
Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství mezi EU a 
USA (TTIP) lze načerpat řadu podkladů o specifičnosti regulatorního 
přístupu v USA ve srovnání s EU, potažmo s Českou republikou. 
Například v oblasti chemického průmyslu je regulace REACH v rámci 
EU výrazně založena na principu předběžné opatrnosti, což v řadě 
ohledů klade na výrobce mnohem náročnější požadavky než systém 
registrace a povolování chemických látek, který je používaný v USA. 
Na druhou stranu, institut hromadných žalob v USA ve spojení 
s možností přiznávání tzv. punitive damages zprostředkovávají 
dodatečný tlak na výrobce a prodejce nad rámec regulace samotné.10 Je 

leckdy nemají jednak zájem takovou situaci řešit, jednak dostatek 
finančních prostředků, aby se jim uplatnění nároku vůbec vyplatilo, a 
v neposlední řadě o porušení svých práv nemusejí ani vědět, neboť 
může jít o částky zanedbatelné. V souhrnu však tyto částky mohou 
dosahovat velkého rozměru, který se jednoduše škůdci vyplatí. Je 
tedy zřejmé, že v prosazení právní úpravy, která by byla účinná proti 
takovému jednání, hraje roli i „veřejný zájem“.   
 
Ve světle výše uvedeného a z důvodu, že věcný záměr obsahuje 
pojistky proti možnému šikanóznímu podávání hromadných žalob, 
převažuje legitimní zájem na tom, aby bylo vůči skutečným škůdcům 
odpovídajícím způsobem zakročeno. 
 
Nadto je potřeba uvést, že očekávaná roční početnost uplatněných 
hromadných žalob nebude ani zdaleka dosahovat tak závratného 
počtu, jako můžeme pozorovat v USA. Proto by eventuální 
promítnutí do cenové hladiny zboží a služeb nemělo být nikterak 
extrémním. Věcný záměr totiž, na rozdíl od americké úpravy, 
nezavádí přiznávání tzv. punitive damages. Přiznání punitive 
damages, jak ostatně příznačně uvádí anglické znění Doporučení EK 
(In particular, punitive damages, leading to overcompensation in 
favour of the claimant party of the damage suffered, should be 
prohibited.), znamená, že se poškozenému dostane více, než skutečně 
utrpěl. Kdežto nyní by docházelo pouze k narovnání vztahu mezi 
poškozeným a škůdcem. Této otázce se nově blíže věnuje kapitola 
5.3.3 věcného záměru. 
 
Konečně je třeba upozornit na to, že ke zdražení výrobků, potažmo 
růstu cenové hladiny, by došlo v důsledku zavedení nějaké nové 
právní regulace, které by se podnikatelé museli přizpůsobit – to však 

                                                            
10 Blíže viz Alice Rezková, Kryštof Kruliš, Jarolím Antal a kol. Studie dopadů uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její 
hospodářství I, duben 2016, Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/studie_ttip-v8.pdf. Asociace pro mezinárodní otázky a VŠE, str. 152 až 
155. 
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proto vhodné zabývat se i tím, zda určité zdvojení způsobu ochrany 
spotřebitelů (tj. prostřednictvím regulace vycházející z principu 
předběžné opatrnosti a prostřednictvím tlaku na samoregulaci 
odvozeného z případně zavedené možnosti kolektivního uplatňování 
práv), jakkoliv by bylo z hlediska zajištění práv spotřebitelů přínosné, 
nemůže zároveň vést i k nepřiměřenému nárůstu cenové hladiny 
výrobků a služeb  s tím, že si výrobci budou kalkulovat do ceny právě 
toto riziko hromadných žalob. Nepominutelným podkladem při volbě 
příslušené varianty institutu hromadných žalob by tak měla být 
plnoformátová ekonometrická analýza zkoumající vliv zavedení 
nového institutu na cenovou hladinu v České republice. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

není tento případ. Právní úprava, která materiálně upravuje 
podnikatelské činnosti, již existuje - hromadné žaloby mají jen 
umožnit, aby šlo již existující nároky efektivněji vymáhat. 
 
V souvislosti s ekonomickými dopady režimu opt-out můžeme 
poukázat např. na právní řád Kalifornie, kterážto se pyšní jednou 
z nejsilnějších právních úprav hromadných žalob v celé USA, velmi 
vstřícným přístupem soudů, zároveň je však jednou z nejsilnějších a 
nejvyspělejších ekonomik ze všech států USA. I z toho je zřejmé, že 
existence hromadných žalob nemá na ekonomické prostředí negativní 
dopad, spíše naopak.  
 
Přesto bylo do věcného záměru doplněno, že zavedení hromadných 
žalob může mít ve výjimečném případě vliv na cenovou hladinu, 
zejm. v oblastech, kde existuje nedokonalá konkurence - jde o jedno 
z rizik, které je se zavedením institutu spojeno. 

3. Připomínka k rozdílným zájmům spotřebitelů s dopadem na 
vedení sporu: 
 
Nemožnost zohlednit rozdílné zájmy spotřebitelů na strategii 
vedení sporu. 
 
V řízení o hromadné žalobě dle navrhované varianty se zájmy 
jednotlivých poškozených mohou a v praxi téměř vždy budou výrazně 
rozcházet jak navzájem, tak i se zájmem advokáta. Ve vztahu k 
celkové strategii vedení sporu (např. v otázkách o přípustné míře 
nákladnosti dokazování znaleckými posudky, rozhodování o 
výhodnosti nabízeného smírného řešení sporu či zda podávat či 
nepodávat odvolání) mohu někteří poškození spotřebitelé 
upřednostňovat rychlost získání náhrady a jiní její celkovou výši. V 
případě varianty opt-in lze ještě uvažovat o koordinaci individuálních 
žalujících a například využít moderních komunikačních prostředků pro 
účely zjištění jejich převažujícího zájmu. V případě varianty opt-out 
bude tato možnost již pouze teoretická. Možnost využití opt-outu a 
vystoupení z řízení v případě nesouhlasu se způsobem vedení řízení 

Vysvětleno. 
 
Problém racionální apatie nelze bez dalšího vztáhnout na 
rozhodování poškozených o možnosti vystoupení z hromadného 
řízení. Rozdíl oproti situaci, kdy spotřebitelé nechtějí vůbec 
uplatňovat své nároky, je totiž v tom, že projednání hromadného 
řízení bude mít buď kladný výsledek – a spotřebitelům se dostane 
přinejmenším alespoň nějaká poměrná část zpět anebo bude 
postaveno na jisto, že takové nároky nejsou uplatnitelné. 
 
Apatičtí spotřebitelé tak mohou z řízení „profitovat“ prakticky bez 
dalších negativních externalit – shánění právního zastoupení, stresu, 
ztrátou času apod. 
 
Aby bylo možné v co největší míře zohlednit toliko rozdílné zájmy 
všech členů skupiny, věcný záměr klade důraz na osobu správce 
skupinových nároků, který bude muset ex ante prokázat svoji 
způsobilost k vedení hromadného řízení a v případě pochybností též 
soudu ad hoc. Požadavky kladené na osobu správce skupiny budou 
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pak naráží na stejný problém racionální apatie, který je opakovaně 
zmiňován coby důvod zavedení navrhované právní úpravy. Pokud 
racionální apatie působí v případě rozhodnutí o podání či nepodání 
individuální žaloby, působí stejně, ne-li více i ve vztahu k rozhodnutí, 
zda využít možnosti opt-out a z řízení vystoupit. Rozhodnutí tak ve 
skutečnosti dle navrhované varianty bude vždy činit advokát, který 
vzhledem k podílové odměně (dle navrhované varianty 10 až 30 %) 
bude hmotně zainteresován na výsledku sporu a bude tedy mít vlastní 
specifický zájem na výsledku řízení. Problém týkající se rozhodování 
ohledně postupu řízení (zaměření se na výši náhrady či naopak na 
rychlost jejího dosažení) nemůže odstranit ani navrhovaná kontrola ze 
strany soudu, když soud bude odkázán na teoretické úvahy a nebude 
mít možnost zjistit vůli jednotlivých žalobců. Navíc tento navrhovaný 
postup soudu nesystémově narušuje charakter kontradiktornosti 
sporného řízení. Při rozhodování o tom, zda podat nebo nepodat 
odvolání pak ani soud nebude mít prostor do rozhodnutí advokáta 
zasahovat, protože v případě rozhodnutí odvolání nepodávat již případ 
nebude žádné soudní instanci předložen. Korigovat rozhodnutí 
advokáta a hrát roli nezávislého prostředníka mezi advokátem a 
skupinou oprávněných by mohla spotřebitelská organizace, popřípadě 
jiná nezisková organizace etablovaná pro příslušnou oblast. 
Navrhovaná varianta však vedle zainteresovaných neziskových 
organizací připouští i možnost podat hromadnou žalobu kterémukoliv z 
poškozených. Pokud hromadnou žalobu podá advokát spolu s 
některým z poškozených, spotřebitelské organizace tak již nebudou 
moci v dané věci učinit. Vhodnější variantou by tak bylo, aby při 
podání hromadné žaloby byli poškození povinně reprezentováni 
etablovanou neziskovou organizací splňující předem stanovená přísná 
kritéria zaručující její dlouhodobou veřejně prospěšnou činnost v dané 
oblasti. Tato organizace by pak volila advokáta, působila v roli jeho 
klienta a zároveň měla za povinnost náležitě zjišťovat a reflektovat 
zájmy jednotlivých poškozených. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zkoumány v první fázi řízení, tzv. certifikaci. Nadto i ze strany soudu 
bude pamatováno na ochranu zájmů celé skupiny, kupř. při 
schvalování smíru. Svoji roli může sehrát též nezisková organizace, 
která může soud upozornit na nesrovnalosti jakousi obdobou amicus 
curiae brief. Tyto skutečnosti nepovedou k zásahu do 
kontradiktornosti řízení. Tato opatření mají naopak nerovnováhu na 
straně členů skupiny a jejich práv vyvážit. 
 
Vzhledem k tomu, že preferovaným přístupem je režim opt-out, není 
možné z jeho podstaty (kdy jsou členy skupiny všichni, kteří mají 
stejný/obdobný uplatnitelný nárok) zohlednit všechny rozdílné 
zájmy, které se mohou odlišovat pouze v drobnostech. To z hlediska 
specifičnosti hromadného řízení ovládaného tímto režimem nelze 
rozumně uskutečnit. Pro tyto případy platí jednoduché pravidlo – 
pokud ten, jemuž náleží takový nárok, bude s řízením nespokojený či 
nebude souhlasit s vedením sporu, může využít svého práva a 
v určené lhůtě z řízení vystoupit. Pokud budou zájmy členů natolik 
odlišné, zvolí soud režim opt-in anebo rozhodne o tom, že hromadné 
řízení není v konkrétním případě na místě vůbec. 
 
Povinné zastoupení poškozených (tedy nejen spotřebitelů) 
etablovaným spolkem je problematické v tom smyslu, že jednak 
nemusí vůbec takový spolek v dané oblasti působit, a dále je tato 
možnost myslitelná pouze pro řízení na zdržení se. Cílem zákona je 
však také (či spíše primárně) zajistit hromadné vymáhání nároků na 
náhradu škody. Do textu bylo nicméně doplněno další možné 
zapojení neziskových spolků do jednotlivých řízení. Jednak mohou 
být správcem skupiny, a tím získat výlučnou procesní legitimaci, 
jednak mohou soudu sdělovat své názory formou nezávazných 
stanovisek, které si soud bude moci i vyžádat (obdoba institutu přítele 
soudu). Blíže k tomu viz kapitolu 4.2.6 věcného záměru. 
 
 

4. Připomínka k pozici advokátních kanceláří: Vysvětleno. 
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Nevhodnost připuštění individuálních reprezentantů skupinových 
zájmů. 
 
Navrhovaná varianta umožní neefektivní „dostihy“ advokátních 
kanceláří, kdy v reakci na potenciálně žalovatelnou situaci může 
několik advokátních kanceláří, každá s jiným individuálním 
poškozeným, začít rozpracovávat hromadnou žalobu a bude záležet 
pouze na rychlosti, kdo se obrátí na soud jako první a kauzu tak získá. 
Hrozí tak také riziko, že daná kauza může být „unesena“ jednou 
advokátní kanceláří ve spojení s individuálním poškozeným a záměrně 
zažalována tak, aby nevedla k plnému úspěchu. 
    
Oproti tomu, vyhrazení možnosti podat hromadnou žalobu pouze 
etablovaným neziskovým organizacím, které splňují předem daná 
kritéria dlouhodobé veřejně prospěšné činnosti v daném oboru by tento 
problém řešilo. V oblasti spotřebitelských organizací pak existují i 
společné platformy, jako poradní výbor při MPO, nebo kulaté stoly, 
které za účelem dialogu spotřebitelských organizací organizuje 
Spotřebitelské fórum, kde by mohlo přirozeně docházet ke koordinaci 
vzájemného postupu a rovněž případnému vytváření širších koalic 
spotřebitelských organizací pro podání hromadné žaloby v konkrétní 
věci. Advokátní přímus by i tak mohl být zachován, ale výběr 
advokátní kanceláře by byl ponechán na neziskové organizaci. Daná 
situace by pak lépe odpovídala konstantní praxi výkonu advokacie a 
standardům vztahu advokát-klient. Zároveň by nemusela být 
narušována kontradiktornost řízení a soud by nemusel být pověřován 
přezkumem, zda úkony advokáta hromadné žaloby neodporují zájmu 
skupiny poškozených. 
 
V návrhu a RIA zmiňovaný stav nedostatečné finanční a personální 
kapacity spotřebitelských organizací by nebyl navrhovanou variantou 
napraven. Naopak. Navrhovaným dominantním postavením advokáta 
při podávání hromadné žaloby, kterému postačí nalézt jednoho 
individuálního poškozeného coby reprezentanta skupiny, bude 

 
K povinnému zastoupení etablovanými spolky i k samotnému 
postavení spotřebitelských organizací viz výše. 
 
Ve zbytku bereme připomínku na vědomí. 
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spotřebitelským organizacím fakticky odebrána možnost být touto 
cestou reprezentantem kolektivních zájmů spotřebitelů. Oproti tomu by 
zavedení požadavku na podání hromadné žaloby výlučně 
kvalifikovaným žalobcem v podobě etablovaných neziskových 
subjektů, výrazně přispělo k omezení řady pochybností spojených s 
navrhovaným stavem (zneužití v konkurenčním boji, predátorský 
sudičský business) a přispělo k posílení pozice občanské společnosti u 
nás. Neziskové organizace by mohly mít předem nastavenou částku 
odměny (nikoliv podílovou odměnu), kterou by mohly požadovat za 
správu úspěšné hromadné žaloby. Byla by tak zachována jejich 
objektivita a nezaujatý přístup k předmětu sporu. Zároveň by tato 
odměna mohla být dalším zdrojem financování jejich činnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
5. Připomínka k předloženému materiálu v souvislosti s dalším 
vývojem institutu hromadných žalob na poli práva EU: 
 
Načasování národní úpravy s ohledem na diskuse na úrovni EU. 
 
Navrhovaná varianta přináší nový a velmi ambiciózní prvek 
hromadných žalob inspirovaný právní úpravou USA. Ambicióznost 
navrhované úpravy pravděpodobně vedla i k odsunutí předpokládané 
účinnosti právní úpravy až k 1.1. 2021. Svou roli také hraje skutečnost, 
že zavedení institutu hromadných žaloby na plnění je diskutována i na 
úrovni Evropské unie. Vzniká tak otázka, zda se návrhem nevytváří na 
poměry Evropské unie originální národní koncept opt-out hromadné 
žaloby s dominantní rolí advokáta, u kterého hrozí nutnost 
uzpůsobování legislativě Evropské unie poté, co bude diskuze na toto 
téma na evropské úrovni ukončena. RIA předloženého návrhu velmi 
pečlivým a kvalitním způsobem zachycuje parametry právní úpravy 
hromadných žalob v ostatních členských státech Evropské unie. Právní 
úprava ve většině států Evropské unie není tak ambiciózní jako 
navrhovaná varianta a lze proto předpokládat, že výsledek debaty na 
úrovni Evropské unie může být v budoucnu vůči navrhované variantě 
omezující. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo si je velmi dobře vědomo činností Evropské komise na 
poli kolektivní ochrany práv a zároveň se na nich přinejmenším v roli 
připomínkového místa podílí.   
 
V tuto chvíli však žádné další legislativní změny stran problematiky 
hromadných žalob v evropském právu nejsou na pořadu dne. Komise 
pouze zjišťuje účinnost stávajících mechanismů a není zřejmé zda, v 
jaké podobě a v jakém časovém horizontu dojde ke změnám. 
 
Zároveň se Ministerstvo domnívá, že vzhledem k radikálním 
odlišnostem jednotlivých národních úprav - a to jak v obecném 
přístupu, tak v konkrétních detailech, nebude mít Komise pro 
případné zásadní změny dostatečnou podporu ze strany jednotlivých 
členských států.  
 
Ze všech těchto důvodů považujeme za nevhodné vyčkávat, jak se 
iniciativa na poli práva EU vyvine. Ostatně je to sama EU a dále jiné 
mezinárodní organizace, které Českou republiku za nedostatečnou 
procesní úpravu kolektivních řízení dlouhodobě kritizují.  
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Tato připomínka je zásadní. 

 
K otázce souladnosti s právem EU bylo do věcného záměru doplněno 
samostatné pojednání, které se vypořádává s doporučením Evropské 
komise č. 2013/396/EU o kolektivní ochraně práv (viz k tomu 
kapitolu 5.3.3 věcného záměru). 
 

dtest, o.p.s. 
 
Mgr. Lukáš 
Zelený 
 
zeleny@dtest.cz 
  
+420 734 710 
617 
 

1. Připomínka: 
Přijetí speciálního zákona upravujícího hromadné žaloby 
 
Oproti navrhovanému přijetí speciálního zákona o hromadných 
žalobách považujeme za vhodnější zakotvení tohoto institutu do 
občanského soudního řádu. Právní řád by měl být co nejvíce 
přehledný. Obecná procesní ustanovení o hromadných žalobách by 
měla být koncentrována v již existujícím obecném procesním právním 
předpisu, kterým je právě občanský soudní řád.  
 
Ačkoliv se s Vámi shodneme, že je české civilní právo dekodifikované 
(s. 28 VZ), nepovažujeme to za dostatečný argument pro schválení 
dalšího civilního předpisu. Obecná úprava civilního procesu je 
obsažena v občanském soudním řádu, na jehož podpůrné použití 
návrhu věcného záměru myslí (viz s. 29 VZ: „Z hlediska procesní 
způsobilosti se přitom použijí obecná ustanovení zákona upravujícího 
civilní soudní řízení.“ a dále „Není-li v zákoně stanoveno jinak, budou 
se procesní podmínky řízení posuzovat podle obecného předpisu 
civilního procesu.“). Zakotvení institutu hromadných žalob do 
speciálního předpisu povede k prohloubení roztříštěnosti právní úpravy 
a snížení právního povědomí, kdy určitá výseč problematiky bude 
upravena v jednom předpisu a další v jiném. 
 
Ve vztahu ke spotřebitelům považujeme za nutné zdůraznit, že již byl 
schválen návrh věcného záměru zákona o ochraně spotřebitele. Cílem 
bylo zpřehlednění právních norem jejich koncentrací v jednom kodexu. 
Schválení speciálního zákona o hromadných žalobách jde proti tomuto 
obecně přijímanému principu. Domníváme se, že je většina 
spotřebitelů informována, že procesní pravidla podávání žaloby 

Vysvětleno. 
 
V prvé řadě je třeba odkázat na srovnávací analýzu, kdy v rámci 
komparovaných právních řádů lze nalézt oba přístupy - tj. jak 
inkorporaci právní úpravy kolektivního řízení do jednoho společného 
zákona, tak i úpravu oddělenou. 
 
Uvedená otázka byla proto důkladně řešena a diskutována s členy 
pracovní skupiny pro přípravu zákona o hromadných žalobách a 
zejména se členy rekodifikační komise pro přípravu nového 
občanského řádu soudního. V návaznosti na názor rekodifikační 
komise i převažující názor dalších zúčastněných byla nakonec 
zvolena varianta druhá, tj. varianta oddělené právní úpravy. Bylo 
shledáno, že kolektivní řízení se od běžného individuálního řízení 
natolik odlišuje, že by případná inkorporace úpravy do obecného 
procesního předpisu vedla k vytvoření „zákona v zákoně“. Zároveň 
lze očekávat, že práce na obecném civilním kodexu potrvají 
s ohledem na jeho zásadní důležitost a nutnost široké veřejné debaty 
déle.  
 
To však nic nemění na tom, že doposud byly práce na věcném 
záměru zákona o hromadných žalobách navázány na práci 
rekodifikační komise, a počítá se s tím, že při tvorbě paragrafovaného 
znění bude tato spolupráce i nadále pokračovat. Není proto na místě 
obava, že by snad předpis o hromadných žalobách nebyl co do 
terminologie i zásad s rekodifikovanou právní úpravou v souladu. 
Zároveň je nutné poznamenat, že úprava hromadných žalob není na 
obecné úpravě civilního řízení natolik „závislá“, abychom 
s přípravou zákona o kolektivním řízení museli na přijetí nového 
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nalezne v občanském soudním řádu. Lze důvodně očekávat, že úpravu 
hromadných žalob budou rovněž hledat v tomto již existujícím 
procesně právním předpisu.  

civilního řádu soudního čekat. 

2. Připomínka: 
Podmínka odpovídajícího zastoupení 
 
V návrhu věcného záměru uvádíte jako kritérium pro posuzování 
podmínek odůvodňujících zvláštní formu vedení řízení (viz s. 29–30 
VZ), že „advokát musí mít zkušenosti a schopnosti odpovídající 
náročnosti kolektivního sporu“. Doporučujeme podmínky specifikovat, 
například, že advokát musí mít nejméně tříletou praxi ve sporných 
řízeních. 

Akceptováno. 
 
Zmiňovaný požadavek na osobu advokáta je zcela legitimním. Ve 
věcném záměru uvedená formulace tohoto požadavku je běžná a 
nikterak se nevymykající právnické praxi.  
Pro účely prokázání zkušeností a schopností můžeme uvést kupř. 
přiložení advokátova životopisu k podávané žalobě. Dále uvedení 
publikační činnosti, podílení se na vedení velkých tuzemských kauz 
či zkušenosti ze zahraničí související s hromadnými žalobami, 
popřípadě uvedení další činnosti prokazující advokátovu odbornost – 
účast na odborných školení zaměřené na kolektivní spory apod. 
 
Na základě předložení těchto dokumentů bude soud moci posoudit – 
jako jednu z podmínek certifikačního řízení – zda je osoba advokáta 
pro řízení vyhovující.  
 
V materiálu byly příkladmo doplněny příklady, kdy lze usuzovat na 
zkušenosti či schopnosti advokáta. Ministerstvo však nepovažuje za 
vhodné, aby tyto okolnosti byly v budoucnu uváděny přímo do textu 
zákona. To nechť je ponecháno na výkladu a posouzení soudů. 
 
 

3. Připomínka: 
Princip opt-out 
 
Za vhodnější považujeme norský model skupinového řízení. Podle nás 
lépe kombinuje požadavek efektivity a individuálně-dispozičního 
pojetí. Základním přístupem by měl být opt-in mechanismus. Ve 
výjimečných situacích by soud mohl na návrh žalobce schválit vedení 
řízení na bázi opt-out (například u negatorních žalob týkajících se 
neohraničeného počtu osob). 

Vysvětleno. 
 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, již by zákon o hromadných žalobách měl 
dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny jednotlivé 
varianty možného řešení týkající se otázky, jakým principem bude 
celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po pečlivém uvážení 
založeném na rozboru právní komparace, zvážení všech dopadů a 
zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena varianta opt-
out, jakožto varianta vůdčí, avšak s možností aplikace principu opt-in 
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(jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out nebude tím 
nejvhodnějším řešením. 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Samotný režim opt-in však neřeší věcným záměrem 
identifikovaný problém tzv. racionální apatie, neboť v případě 
nutnosti přihlášení se do řízení ze strany osob, jež mají uplatnitelný 
nárok – povětšinou dosahující malé výše, ztrácí tito potenciální 
žalobci zájem. Byť je tento režim ze strany EU doporučovaný, 
jednalo by se pouze o ryze formální změnu mechanismu, který sám o 
sobě funguje jen stěží a neposkytuje dostatečné řešení na poli 
kolektivní ochrany práv do té míry, do jaké to nabízí režim opt-out.  
 
Nejen z tohoto důvodu je zřejmé, že základním přístupem nemůže 
být režim opt-in, jenž důsledně nesleduje cíle na novou právní úpravu 
kladené. Zároveň lze vyslovit jisté pochybnosti, do jaké míry by byl 
vůbec kdy režim opt-out využíván, pokud vycházíme z empirického 
zjištění, že je-li umožněno se od základního režimu odchýlit, soudy 
této možnosti využívají v minimu případů. Z obou těchto důvodů byl 
režim opt-out zvolen jako režim základní a režim opt-in jako 
výjimka. 
 

4. Připomínka: 
Vyloučení uplatňování nároku z titulu imateriální újmy 
 
Doporučujeme zvážit působnost zákona i na nahrazování imateriální 
újmy (s. 29 VZ). V první fázi by soud mohl rozhodnout mezitimním 
rozsudkem o společném základu věci a následně by individuálně 
projednal otázky s dotčenými účastníky.  
 
V případě spotřebitelských práv můžeme jako příklad vhodný 
k hromadné žalobě, kde by spotřebitelé uplatňovali náhradu 
nemajetkové újmy, uvést problematiku zmařené dovolené (§ 2543 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů). Dopravce cestovní kanceláře způsobil v Bulharsku dopravní 
nehodu. Cestovní kancelář však neposkytla spotřebitelům pomoc 

Akceptováno. 
 
V návrhu bylo výslovně uvedeno, že ani uplatňování imateriální újmy 
není vyloučeno. Nicméně omezení mohou plynout z ad hoc povahy 
nároků, které nebudou splňovat podmínky certifikace. 
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v nesnázích (§ 2541 téhož zákona) a utrpěná zranění způsobila, že byl 
zájezd zmařen či podstatně zkrácen. Dle našeho názoru by bylo vhodné 
projednávat tento spor skrze hromadnou žalobu, kde by soud nejprve 
rozhodl o povinnosti cestovní kanceláře nahradit újmu a následně by 
projednal individuálně výši této náhrady, pokud by spotřebitelé 
neuzavřeli s cestovní kanceláří smír. 
5. Připomínka: 
Příslušnost soudu 
 
V návrhu věcného záměru uvádíte na straně 31: „Z důvodu značných 
specifik charakteristických pro kolektivní řízení a pro jeho složitost 
bude řízení o hromadných žalobách probíhat před krajskými soudy 
nebo jinými k tomu speciálně určenými soudy (např. vybrané krajské 
soudy, vybrané okresní soudy). Okresní soudy jakožto soudy obecné 
nejsou pro projednání takto procesně složitých kauz vhodné.“ Z výše 
uvedeného není zřejmé, zda okresní soudy budou příslušné, či nikoliv. 

Vysvětleno. 
 
V souladu s trendem, který lze sledovat ve srovnávaných právních 
řádech, se navrhuje, aby k řízení o hromadných žalobách byly 
příslušné „specializované“ soudy. Tento přístup je odůvodněn 
zejména skutečností, že nepředpokládáme více než desítky 
hromadných žalob za rok. Pokud by tak byla dána obecná příslušnost 
okresních soudů, docházelo by k tomu, že by na konkrétní soudy 
napadla 1 hromadná žaloba 1x za několik let. To se vzhledem ke 
specifikům a procesní obtížnosti hromadného řízení nejeví jako 
vhodné. 
 
Konkrétní podoba, a to zda se bude jednat o soudy krajské nebo 
okresní, však prozatím není určena a bude ponechána na výsledcích 
dalších konzultací zejména s konkrétními soudy. V úvahu přichází 
koncentrace na vybrané okresní soudy anebo na vybrané/všechny 
krajské soudy. 

6. Připomínka ke straně č. 44: 
Uveřejňování zahájených řízení v centrální databázi hromadných řízení 
(s. 44) 
 
Pro účely uveřejňování informací o probíhajících skupinových řízeních 
doporučujeme zřídit rejstřík skupinových řízení. Soud v něm může 
zveřejňovat vyrozumění členům skupiny a procesní úkony podobným 
způsobem jako v insolvenčním řízení.  Nepovažujeme za vhodné 
zřízení databáze fungující na jiném principu. 

Vysvětleno. 
 
Máme-li hovořit o způsobu uveřejňování informací o probíhajících 
řízeních, ministerstvo preferuje vytvoření centrální platformy, která 
by uvedené umožňovala.  
 
V tuto chvíli se jeví konkrétní technická podoba centrálního místa, 
prostřednictvím nějž bude zveřejňování probíhat, jako předčasná. 
Obecně lze však souhlasit s vytvořením takového centrálního místa, 
které bude sloužit pro uveřejňování a doručování obdobně jako kupř. 
insolvenční rejstřík. Zde je vhodné zmínit projekt eJustice, jež by 
mohl tomuto účelu adekvátně posloužit. Prozatím však s ohledem na 
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ryze technický charakter tohoto problému nebude blíže otázka dále 
řešena. Lze rovněž předpokládat, že konkrétní náležitosti centrálního 
místa budou stanoveny prováděcím právním předpisem (vyhláškou).  
 
 

7. Připomínka ke straně č. 33: 
 
Povinnost složit částky na vybrané místo (s. 33 VZ) 
 
V režimu opt-in nepovažujeme za nutné, aby soud rozhodoval vždy o 
celkové částce, kterou je žalovaný povinen složit na vybrané místo. V 
případě, že bude projednáván spor s menším počtem žalobců ve 
skupině a soud to uzná za vhodné, mohl by mezitimním rozsudkem 
rozhodnout o společném základu věci a následně individuálně 
projednat otázky s dotčenými účastníky. Je totiž možné, že po 
vyhlášení mezitímního rozsudku, uzavře žalovaný s účastníky 
dobrovolně smír, a odpadne tím povinnost soudu projednávat celkovou 
výši odškodného a další procesní povinnosti s tím spojené (s. 33 VZ). 
V rámci procesní ekonomie považujeme námi navrhované řešení za 
vhodnější. 

Vysvětleno. 
 
Věcným záměrem je stanoveno, že soud bude rozhodovat rozsudkem. 
Přestože bude zákon o hromadných žalobách lex specialis 
k občanskému soudnímu řádu, bude taktéž potřeba vycházet z obecné 
právní úpravy. Nic tak nebude bránit soudům postupovat podle 
ustanovení § 150 odst. 2 OSŘ a vydat i mezitimní rozsudek o základu 
věci. 
 

8. Připomínka ke straně č. 34: 
Odměňování advokáta skupiny a financování sporu z jeho soukromých 
zdrojů (s. 34 VZ) 
 
Bude-li systém odměňování advokáta nastaven tak, že v případě 
úspěchu získá odměnu 10 až 30 % z přiznaného plnění, obáváme se 
jejich odrazování od řešení sporů spotřebitelů, jejichž pohledávky mají 
nízkou hodnotu a jejichž kvantum je nízké.  
  
Systém bude dle našeho názoru s ohledem na výše uvedené pro 
advokáty nastaven nevýhodně v porovnání s tím, že advokát ponese 
náklady samotného řízení, včetně soudního poplatku, a v případě 
neúspěchu i náklady protistrany (viz s. 34 VZ).  

Vysvětleno. 
 
Pokud jde o odměňování advokáta skupiny a financování sporu je 
nutné si uvědomit, že hromadné žaloby jsou prostředkem 
k prosazování práv u větší skupiny osob, které jsou 
z celospolečenského pohledu závažné. Pokud tak celková výše 
nepřesahuje určitou částku, je hromadné řízení „neekonomické“ a 
nastupuje možnost zahájit řízení individuální. 
  
Tam, kde nebude mít advokát dostatek finanční motivace k vedení 
sporu, pamatuje zákon na roli spotřebitelských organizací a jiných 
vybraných neziskových organizací, které mohou být v roli žalobce a 
na spor přispět ze svých prostředků. Je pouze ponecháno na nich, ať 
se s advokátem domluví. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7SLS)



 

141 

 
Rádi bychom tak v zásadě setrvali na současné koncepci. Bude pouze 
doplněno, že advokát si může v případě úspěchu ve věci nechat 
nahradit náklady řízení vč. zaplaceného soudního poplatku a odměna 
bude vypočítávána zvlášť. 
 
 

9. Připomínka: 
Vymezení procesního postavení spotřebitelských organizací 
 
Z Vámi uvedených materiálů není zřejmé, jaké postavení budou 
spotřebitelské organizace mít. Zda budou oprávněny podávat pouze 
negatorní žaloby (viz s. 40: „Bude nutné upravit vztah zdržovacího 
nároku podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 25 odst. 2) a zákona 
o hromadných žalobách. V tomto ohledu se nabízí inkorporování 
právní úpravy zákona o ochraně spotřebitele, resp. části věnující se 
negatorní žalobě přímo do zákona o hromadných žalobách a jeho 
zobecnění.“), nebo jakoukoliv kolektivní žalobu. 

Vysvětleno. 
 
Procesní postavení nejen spotřebitelských organizací, ale i dalších 
spolků založených na ochranu určitých zájmů, je podrobněji popsáno 
v kapitole 3.2.4 ZZ RIA.  
 
Věcný záměr počítá s udělením procesní legitimace těm spolkům, 
které byly založeny k ochraně určitých zájmů. Typicky se bude 
jednat o spotřebitelské organizace, kterým budou dosavadní 
oprávnění vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele (§25 odst. 2) 
rozšířeny, a to zejména co do možnosti uplatnění více druhů nároků.  
 
Pro účely hromadného řízení je však nutné, aby účastník byl právně 
zastoupen advokátem. To bude platit i pro samotné spolky, potažmo 
spotřebitelské organizace. Směrnice 2009/22/ES dle názoru 
ministerstva nevylučuje zakotvení povinného právního zastoupení, 
tzv. advokátního přímusu. Taková úprava nebude mít negativní 
dopad na postavení spotřebitelských organizací, naopak je výhodná 
pro tyto organizace zejména ze strany financování sporu, na něž by 
většina spotřebitelských či jiných spolků neměla dostatek finančních 
prostředků (na pokrytí soudního poplatku, apod.). To pochopitelně 
spotřebitelským či jiným spolkům nebrání, aby se s advokátem 
dohodly na jiné formě financování, tj. např. na tom, že advokát 
neponese veškeré náklady a rizika a tyto ponese částečně i 
spotřebitelská organizace, ta zároveň získá určitý podíl na finanční 
odměně k pokrytí svých nákladů. 
Pokud jde o nutnost povinného zastoupení na straně spotřebitelských 
organizací, uvádíme k tomu následující: 
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Návrh věcného záměru je předkládán současně s přípravou nového 
civilního řádu soudního. Budoucí úprava CŘS přitom s rozšířením 
advokátního procesu počítá. Proto by úprava hromadných žalob měla 
být s touto tendencí v souladu a měla by být svěřena do rukou 
profesionála. 
 
Preferovaná varianta je dále bez nadsázky na osobě advokáta a 
financování sporu z jeho strany postavena. Udělení výjimky pro 
spotřebitelské, či jiné spolky, by bylo koncepčním zásahem do 
navrženého systému.  Na věc je nutné dívat se objektivně. Neziskové 
organizace nemají dostatečné prostředky na vedení nákladných 
řízení, i z tohoto důvodu pro ně bude návrh přínosem. Zároveň se tím 
odstraní nedostatky některých spolků, jejichž členové nedisponují 
dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti litigací. 
 
 

Okresní soud 
v Pardubicích 
 
JUDr. Petra 
Nováková 
(místopředsedkyn
ě okresního 
soudu) 

Úvodem: 
I když proti institutu hromadných žalob jako takovému nemáme 
zásadní námitky, naopak se jeví spíše jako přínosný zejména pro 
oblasti ochrany spotřebitelů a ochrany životního prostředí, připojuji 
několik poznámek: 
 
1. Připomínka: 
Jeho úpravu v občanském soudním řádu nelze bagatelizovat. Měla by 
zakotvit věcnou příslušnost pro rozhodování tohoto typu sporů, 
přičemž i nám se jeví vhodnější příslušnost krajských soudů, upravit, 
zda rozhoduje samosoudce nebo senát a v jakém složení. V souvislosti 
s tím je třeba zmínit, že máme pochybnosti, zda náklady v souvislosti 
se zřízením nejméně jednoho specializovaného senátu u každého z 
krajských soudů včetně zajištění odpovídajících prostor, nevyjímaje 
prostory pro archivaci spisů, vybavení a administrativy lze považovat 
za bagatelní. 

Vzato na vědomí. 
Na tyto detaily často spíše technického rázu bude pamatováno při 
tvorbě paragrafovaného znění. Případné řešení bude bezpochyby dále 
konzultováno se soudy, jichž se změna dotkne. 

2. Připomínka: 
Dále by mělo být jednoznačně upraveno, jak postupovat, pokud  žaloba 

Akceptováno. 
Tato otázka byla do materiálu v obecné rovině doplněna, blíže bude 
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bude podána k věcně nepříslušnému okresnímu soudu, neboť takovou 
situaci nelze vyloučit. Zde se nabízí obdoba ustanovení § 104b o.s.ř., 
které řeší postup u věcí spadajících do správního soudnictví. 

řešena při tvorbě paragrafovaného znění (viz kapitolu 3.2.11 ZZ 
RIA). 

3. Připomínka: 
Občanský soudní řád by měl také pamatovat na vztah hromadné žaloby 
a řízení individuálních probíhajících u okresních soudů, popř. na 
situaci, kdy účastník, byť probíhá řízení o hromadné žalobě, podá 
vlastní návrh u okresního soudu. 

Vysvětleno. 
Vztah individuálních a kolektivního řízení je řešen v kapitole 3.2.7 
ZZ RIA, na kterou odkazujeme. Bližší rozpracování je obsaženo 
v kapitole 4.2.7 věcného záměru.  

4. Připomínka: 
Právní úprava by se dále měla zabývat otázkou právního nástupnictví 
účastníka hromadné žaloby v případě jeho úmrtí v průběhu řízení a 
vztahu pozůstalostního řízení (zákon o zvláštním řízení soudním) a 
řízení o hromadné žalobě za situace, kdy zůstavitel byl jeho 
účastníkem, popř. ke dni jeho úmrtí existoval nárok, jenž je předmětem 
této žaloby. 

Vzato na vědomí. 
V tuto chvíli jde spíše o otázku technického rázu, která není 
z hlediska věcného záměru důležitá. Otázka bude nicméně 
zapracována do paragrafovaného znění.  

Okresní soud v 
Rychnově nad 
Kněžnou 
 
Ludmila 
Vašatová 
(ředitelka správy 
soudu) 

Obecně: 
Dle pokynu předsedy soudu Mgr. Michala Strnada sděluji, že zdejší 
soud nemá k návrhu zákona technické připomínky. Jeho osobní názor 
je, že by tento institut neměl být zaveden, stávající procesní nástroje 
jsou k obraně práv zcela dostačující. 

Vzato na vědomí. 

Okresní soud v 
Ústí nad Orlicí 
 
JUDr. Richard 
Ander (předseda 
okresního soudu) 

Obecně: 
Obecně lze konstatovat a souhlasit s tím, že právní řád České republiky 
neobsahuje ucelenou právní úpravu dopadající do předmětné oblasti, 
přičemž je vhodné, aby tato úprava byla přijata. S důvody popsanými v 
návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách odůvodňující 
přijetí předmětné úpravy se lze ztotožnit. 
 
Je však otázkou, zda se inspirovat anglosaským pojetím a to z důvodu 
rozdílnosti právních systémů, a zejména pak v rozdílnosti kulturního, 
politického a zejména hospodářského vývoje. 
 
 

Akceptováno. 
 
Do věcného záměru i závěrečné zprávy byly v obecné rovině 
doplněny podrobnosti specifikující dohledovou činnost soudu - 
dohledová činnost soudu není obecná, spíše se projevuje v různých 
institutech řízení jako je certifikace, dohled na zájem skupiny, 
schvalování smíru apod.  
 
Je však nutné brát v potaz, že v tuto chvíli jde pouze o věcný záměr, 
jehož cílem je všeobecně předestřít právní úpravu a nikoliv do 
podrobností řešit detaily. Bližší rozpracování těchto povinností bude 
doplněno v rámci příprav paragrafovaného znění zákona. 
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1. Připomínka k nedostatečné specifikaci dohledové činnosti 
soudu: 
Bylo by vhodné konkretizovat, v čem by měla spočívat dohledová 
činnost soudu nad zástupcem skupiny a advokáta skupiny z důvodu 
ochrany skupiny. 

 
 

2. Připomínka k právu být slyšen člena skupiny: 
Otázkou, zda ponechat právo člena skupiny být slyšen (např. na 
demonstrovaném případu Dieselgate, 165tis. poškozených, i v případě 
pouze 5% zájmu by se řízení nepřiměřeně prodloužilo a ekonomická 
úspora takového procesu by byla devalvována). Řešením by mohlo být 
vystoupení ze skupiny a vymáhat nárok individuálně. 

Vysvětleno. 
S ohledem na masivnost řízení je nutné práva členů skupiny, kteří 
nevystupují v roli žalobce omezit. Přesto však musí být jistá 
minimální úroveň práv členů skupiny garantována. Většinu z nich 
budou moci vykonávat jen prostřednictvím žalobce a jeho advokáta, 
právo být slyšen (ve formě práva před soudem alespoň jednou 
v řízení vystoupit) by však omezeno být nemělo. 

3. Připomínka k otázce zjišťování členů skupiny: 
Jak a kým bude zjišťováno, kdo bude členem skupiny. V případě 
Dieselgate nebude problém, ale v případě ochrany životního prostředí? 

Vysvětleno. 
Obecně lze říci, že vymezení okruhu subjektů a jejich nároků bude 
otázkou certifikace. Primární úloha k určení okruhu poškozených 
osob bude ležet na bedrech žalobce. Přesto však bude ve většině 
případů nezbytná i součinností žalovaného, neboť bez jakékoliv jeho 
součinnosti bude možné skupinu a její nároky určit jen výjimečně. 
V tomto ohledu bude do návrhu blíže zapracována tzv. vysvětlovací 
povinnost - tj. pokud jde o důkazy, které nemá advokát skupiny 
k dispozici a nemůže je při objektivním posouzení situace získat, 
vzniká žalovanému tzv. vysvětlovací povinnost, na jejímž základě má 
druhé straně a soudu sdělit všechny potřebné údaje. Vysvětlovací 
povinnost byla již dovozena českými vrcholnými soudy - např. 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 12. 2011, sp. 
zn. 22 Cdo 883/2010, Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 
Cdo 2851/2013 či nález ÚS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07. 
 
Rovněž lze uvažovat též o rozšíření tzv. řízení o zpřístupnění 
důkazního prostředku, které bylo zakotveno do zákona o náhradě 
škody v oblasti hospodářské soutěže, pokud se tato úprava osvědčí 
v praxi. 
 
Všechny tyto otázky jsou nyní detailněji zapracovány v kapitole 4.2.2 
a 4.2.4 věcného záměru. 
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Městský soud 
v Praze 
Mgr. Viktor 
Sedlák 

1. Připomínka k principu opt-out 
Městský soud vítá snahu ministerstva zavést nástroj, který umožní 
hospodárné uplatňování nároků větší skupiny osob. Zároveň však 
vyslovuje zásadní výhrady k volbě varianty opt-out. Tento princip je 
cizí našemu právnímu řádu, zároveň v rozporu s Doporučením EK č. 
2013/396/EU a konečně i s modely ostatních členských zemí EU. 
Městský soud žádá změnu koncepce na „opt-in“. 
 
 

Neakceptováno. 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností aplikace principu 
opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out nebude tím 
nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Tato varianta se zvolila jako metoda, která umožňuje 
dosáhnout vytyčených cílů nejlépe. 
 
Uvedený trend lze sledovat i v zahraničních právních řádech, které 
nejprve zpravidla zavedly hromadné řízení na principu opt-in, 
postupem času ale přešly na opt-out, neboť opt-in se ukázal jako 
nefunkční (např. USA, Velká Británie, Portugalsko, Nizozemsko 
apod.). 
 
Pokud jde o soulad s Doporučením EK, věnuje se mu nově podrobně 
kapitola 5.3.3 věcného záměru. Z této pasáže je patrné, že žádné 
zásadní rozpory s doporučením dány nejsou. 
 

Obvodní soud 
pro Prahu 2 
 
Mgr. Soňa 
Burešová 

1. Obecná připomínka 
Z doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných 
zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se 
zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v 
souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie 
(2013/396/EU), které předkládá soubor zásada pro soudní i 
mimosoudní kolektivní právní ochranu, jež by se měly uplatňovat 
v celé EU při současném respektování různých právních tradic 
členských států, vyplývá rozdělení kolektivních žalob na skupinové a 

Neakceptováno. 
 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
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reprezentativní. Skupinovou hromadnou žalobu mohou podat ti, 
kdo tvrdí, že jim vznikla škoda. V případě reprezentativní 
kolektivní žaloby by její aktivní legitimace pro její podání měla být 
omezena na subjekty, které splňují určité předpoklady (např. 
takový subjekt by měl být neziskové povahy, cíle subjektu by měly být 
v souladu s dotčenými právy skupiny, subjekt by měl mít dostatečnou 
kapacitu finančních a lidských zdrojů apod.). V našem právním 
prostředí si lze představit např. sdružení věnující se ochraně 
spotřebitele. U nároků na náhradu škody je doporučena preference 
principu opt-in, tj. žalující strana by se měla vytvářet na základě 
výslovného souhlasu fyzických nebo právnických osob, které tvrdí, že 
jim vznikla škoda. Tento princip lépe odpovídá zásadě autonomie vůle 
stran, které samy volí, zda se řízení zúčastní. U žalob na zaplacení lze 
snadněji určit výši plnění (součet dílčích nároků). Doporučení 
umožňuje výjimku ze zásady opt-in, tato by však měla být založena 
pouze na důvodech řádného výkonu spravedlnosti. 
 
Z návrhu věcného záměru zákona se však podává, že pravidlem by 
měly být hromadné žaloby na principu opt-out a hromadné žaloby na 
principu opt-in pak pouze výjimkou.  
 
Oproti doporučení Komise je u reprezentativních hromadných žalob 
počítáno i s aktivní věcnou legitimací osob, kterým přísluší 
hmotněprávní nárok (tedy by žalobu mohl podat i jednotlivec), nikoliv 
pouze subjektům splňujícím – shora příkladmo uvedené – předpoklady.   
 
U hromadných žalob na plnění založených na principu opt-out 
vzniká otázka, jak (např. na jakou částku) bude znít žalobní petit, 
když není dopředu určen okruh dotčených osob a jejich nároků. 
Databází dotčených klientů disponuje žalovaný a nelze očekávat, že ji 
žalobci, popř. jeho advokátovi, poskytne. 
 
Předkladatelem je argumentováno obecně zkušeností z USA - byť je 
vysouzená částka zkrácena o 30% podíl advokáta, členové skupiny 
nejsou kráceni na svých nárocích, neboť „je prokázáno, že se nikdy 

varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností aplikace principu 
opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out nebude tím 
nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Tato varianta se zvolila jako metoda, která umožňuje 
dosáhnout vytyčených cílů nejlépe. 
 
Stejně tak nelze vyhovět požadavku, aby žalovat na zdržení mohly 
jen vybrané subjekty (např. spotřebitelské organizace). K tomuto 
omezení není rozumný důvod. Není důvodu omezovat žalobní 
legitimaci osob, které jsou protiprávním jednání skutečně dotčeny. 
 
Pokud jde o soulad s Doporučením EK, věnuje se mu nově podrobně 
kapitola 5.3.3 věcného záměru. Z této pasáže je patrné, že žádné 
zásadní rozpory zde s doporučením dány nejsou. 
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celá částka ze společného fondu nevyzvedne.“ Nelze však přehlédnout, 
že právě v USA má náhrada škody v soukromém právu tradičně i 
sankční funkci a vedle náhrady škody kompenzační (hrazení škody, 
která žalobci reálně vznikla) se přiznává i náhrada škody sankční (tzv. 
punitive damages), jejímž cílem není kompenzace škody žalobce, ale 
potrestat žalovaného za porušení právní povinnosti a odradit 
žalovaného od takovéhoto chování do budoucna. Sankční náhrada 
škody je pak představována (mnoha)násobky škody skutečně vzniklé a 
její výši určuje porota. V takovýchto případech lze patrně 
předpokládat, že „se nikdy celá částka ze společného fondu 
nevyzvedne.“ 
 
V prvé fázi je počítáno s tzv. certifikačním řízením, během kterého 
soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro hromadnou žalobu. 
Jsou-li podmínky splněny, soud rozhodnutím hromadnou žalobu 
připustí. Je otázkou, jak v této fázi bude soud zkoumat podmínku 
společné povahy – společné skutkové a právní otázky. Individuální 
nároky mohou být (a budou) kvalitativně i kvantitativně odlišné – 
odlišná předsmluvní jednání, smlouvy uzavřené v jiný okamžik, 
rozdílné obchodní podmínky, rozdílné sazebníky, různé počátky běhu 
promlčecích lhůt (u některých nároků subjektivní i objektivní), různé 
vzniklé škody apod. Nebo v certifikačním rozhodnutí soud přesně 
vymezí podmínky členství ve skupině i např. tak, že jejich nároky 
nejsou promlčeny, nedošlo k jejich zániku započtením etc.? A jak bude 
soud postupovat v následném řízení o hromadné žalobě na principu 
opt-out? Jak může soud „postavit najisto, zda nároky skupiny vůči 
žalovanému existují a v jakém rozsahu“, aniž by byli žalobci a jejich 
nároky individualizovány? Nebo tyto individuální otázky bude řešit až 
advokát při výplatě částek ze společného fondu? (Popř. exekutor či 
exekuční soud v rámci nuceného výkonu rozhodnutí?) 
 
U hromadných žalob na plnění by měl být minimálně z důvodů shora 
uvedených preferován princip opt-in, kdy budou jednotliví členové 
skupiny a jejich nároky individualizovány.  
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U zdržovacích hromadných žalob by pak měla být aktivní věcná 
legitimace omezena toliko na subjekty splňující určité předpoklady 
(sdružení na ochranu spotřebitele apod.).  

Obvodní soud 
pro Prahu 5 
Mgr. Andrea 
Lomozová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Obecná připomínka 
Princip „opt-out“ není našemu právnímu řádu blízký. Poukazuji na 
pasivitu obyvatel, se kterou operuje sám předkladatel věcného záměru. 
V každém případě je třeba klást důraz na to, aby jim z nečinnosti 
neplynuly rizika, žádné povinnosti a zejména ne náklady. Dále na 
zneužitelnost, neboť s pasivitou je spojeno to, že se nepřihlásí ani 
s nárokem na výnos z žaloby.  
 
Jelikož se předkladatel evidentně inspiroval americkou úpravou, 
představuji si aplikaci situace skutku z filmu Erin Brockovich 
v českém prostředí. Okruh účastníků bude neurčitý 

- jak se určí množství poškozených ekologickou katastrofou?  
- když nevíme počet poškozených, jak určíme výši újmy na 

jejich zdraví? 
- jak se určí míra jednotlivých újem? Nelze přece předpokládat, 

že škoda na zdraví každého z poškozených je stejná .. 
- při rozdílnosti újem, jak bude vymožená částka rozdělena mezi 

poškozené? A kdo a kdy o tom bude rozhodovat?  
- Advokát? Zde, v zásadní části rozhodnutí, komu připadne jaké 

odškodnění, ponecháme rozhodnutí soukromému subjektu?  
- otázka rozdělení částky se nehodí ani do řízení o vydání 

úschovy, vyjdeme-li ze stávající úpravy. Zde již nyní činí 
problém, jak vydat hotovost z úschovy, když nároků věřitelů je 
více než složené hotovosti (typicky zajištěné peníze z trestního 
řízení). Nelze vyloučit, že i v případě hromadných žalob se 
nakonec přihlásí více nárokujících, byť s tím počítá 
navrhovatel záměru spíše okrajově 

 
Pokud taková žaloba bude podána v souvislosti s nějakým 
spotřebitelským sporem, například s telefonním operátorem, jak 
dospěje k počtu poškozených? To bude operátor povinen mu sdělit, 
kolik uzavřel smluv?  

Částečně akceptováno, částečně vysvětleno, částečně 
neakceptováno. 
K volbě principu opt-out uvádíme následující. 
 
Na základě požadavků kladených na novou právní úpravu, byly 
vytyčeny jednoznačné cíle, jichž by zákon o hromadných žalobách 
měl dosáhnout. Za tímto účelem byly podrobně představeny 
jednotlivé varianty možného řešení týkající se otázky, jakým 
principem bude celé řízení o hromadných žalobách ovládáno. Po 
pečlivém uvážení založeném na rozboru právní komparace, zvážení 
všech dopadů a zejména s ohledem na požadované cíle, byla zvolena 
varianta opt-out, jakožto varianta vůdčí, s možností aplikace principu 
opt-in (jako výjimky) pro případy, kdy princip opt-out nebude tím 
nejvhodnějším řešením. 
 
Věcným záměrem zvolená varianta vychází tedy z kombinace obou 
principů. Tato varianta se zvolila jako metoda, která umožňuje 
dosáhnout vytyčených cílů nejlépe. 
 
Uvedený trend zavádění principu opt-out lze sledovat i 
v zahraničních právních řádech, které nejprve zpravidla zavedly 
hromadné řízení na principu opt-in, postupem času ale přešly na opt-
out, neboť opt-in se ukázal jako nefunkční (např. USA, Velká 
Británie, Portugalsko, Nizozemsko apod.). 
 
Do věcného záměru a ZZ RIA byla doplněna otázka, jak dojde 
k určení okruhu oprávněných subjektů. Obecně lze říci, že vymezení 
okruhu subjektů a jejich nároků bude otázkou certifikace. V této fázi 
se zejména počítá se součinností žalovaného, neboť bez této 
součinnosti bude možné skupinu a její nároky určit jen výjimečně. 
V tomto ohledu bude do návrhu blíže zapracována tzv. vysvětlovací 
povinnost - tj. pokud jde o důkazy, které nemá žalobce k dispozici a 
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Vidím jako nezbytný princip „in-out“, kdy se účastník aktivně přihlásí 
s konkrétním nárokem. Vždyť i u žalob bankovních poplatků někdo 
zaplatil poplatky dva a někdo dvacet (a i výše jednotlivých 
zaplacených poplatků byla různá).  
 
Dokážu si představit, že výsledkem hromadné žaloby v opt-out režimu 
by mohl být rozsudek, kde je rozhodováno jen do základu nároku. 
Spíše pro přihlášený okruh účastníků.  
 
To by neřešilo otázku odměny a náhrady nákladů řízení navrhovaným 
způsobem .  
 
K textu  - závěrečná zpráva – str. 27 písm. C (Nároky)–  . Zde je třeba 
uvést, že hromadná žaloba má význam jen při žalobě na plnění (zde 
náhrady škody). V ostatních případech může žalovat jakýkoliv 
jednotlivec. Již žalobou na odstranění protiprávního stavu, jde-li o 
zásah hromadný, má žaloba obecný dopad. Obdobně u žalob zdržení se 
protiprávního jednání (např. vypouštění emisí). Lze využít jen 
současné právní nástroje, nová úprava není třeba.  
 
Pokud jsou spotřebitelské organizace s žalobami na zdržení se 
neúspěšné, pak je hlavní problém v hmotném právu, nikoliv 
v procesním, V případě sporů s telefonními operátory problém spočíval 
v tom, že v případě jednostranné změny obchodních podmínek 
nemohli zákazníci smluvní vztah ukončit stejně jako to předpokládá 
ust. § 1752 odst. 1 OZ. Pokud by účastníci měli tato práva, pak je zcela 
zbytečné se domáhat žalobou určení, že nějaké ustanovení obchodních 
podmínek je nemravné. Účastníci by po zvážení své situace mohli 
svobodně, bez sankcí, ze závazku vystoupit. Nicméně zákonodárce 
přijal úpravu odlišnou.  
 
Nakonec jsem se nedočetla, zda předmětem hromadných žalob budou 
jen žaloby na plnění či zda i jiné. Když se bude jednat o žaloby na 
zdržení se a opt-out, tak žalovaný žalobcům nic samozřejmě platit 

nemůže je při objektivním posouzení situace získat, vzniká 
žalovanému tzv. vysvětlovací povinnost, na jejímž základě má druhé 
straně a soudu sdělit všechny potřebné údaje. Vysvětlovací povinnost 
byla již dovozena českými soudy - např. Rozsudek Nejvyššího soudu 
České republiky ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, 
Rozsudek NS ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2851/2013 či nález 
ÚS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07. 
 
Pokud se zároveň osvědčí nově zavedený institut tzv. řízení o 
zpřístupnění důkazního prostředku v zákoně o náhradě škody v 
oblasti hospodářské soutěže (obdoba discovery či diclosure), není 
důvod nezvážit i jeho rozšíření do zákona o hromadných žalobách. 
 
Nově se detailnímu průběhu certifikace věnuje kapitola věcného 
záměru 4.2.4 Průběh řízení a certifikace, na kterou si v souvislosti 
s připomínkou dovolujeme odkázat. V této části je rovněž řešeno, jak 
bude určen okruh oprávněných subjektů. 
 
Role advokáta byla změněna tak, aby odpovídala kontinentální právní 
kultuře. Nově bude řízení financovat tzv. správce skupinových 
nároků, který bude zároveň žalobcem ve věci - k této otázce viz nové 
části 4.2.6 a 4.2.10 věcného záměru. 
 
Bereme na vědomí. 
 
 
 
 
Bereme na vědomí. 
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nebude. Jak to bude s odměnou? To se bude zdržovat jednou třetinou 
vůči advokátu? Nebo by musel přece jen platit náhradu nákladů? Nebo 
by něco nesli žalobci? A kteří? 
 
 
Dále je třeba poukázat na to, že navrhovatel záměru měl mít jasno 
v otázkách uvedených na čl. 31 dole záměru zákona. Role advokáta, 
zástupce, účastníků, doručování,  otázka nákladů je pro posouzení věci 
podstatná a zásadně ovlivní vyznění celého zákona. Jen po vyjasnění 
těchto otázek lze říci, zda je rozhodování o hromadných žalobách 
reálně proveditelné. 
 
Jako zcela nevhodné spatřuji to, že žaloby měly být zveřejňovány 
hlavně elektronicky. Nevím, o jaké datové společnosti navrhovatel 
hovoří, když v současné době ani živnostníci nemají obligatorně 
datové schránky. Navrhovatel vychází z toho, že žaloba má být využita 
i proti tzv. „šmejdům“ (čl. 4 záměru), jejich činností jsou postihováni 
lidé ve vyšším věku, kteří často s počítačem vůbec neumí pracovat. 
Nelze proto předpokládat, že by se pohybovali na sociálních sítích či 
ověřovali existenci žalob na nějakých webových stránkách – čl. 12 
záměru. Průnik informace do klasických médií je v současné době 
nezbytná.  
 
S tím je spojena také otázka doručování – čl. 31, kde se předpokládá 
doručování členům skupiny prostřednictvím zveřejnění na webu.  
 
Nedokážu si představit, jak soud bude dohlížet na zájem skupiny (čl. 
13 záměru). Soud čerpá informace pouze z toho, co mu účastníci sdělí. 
Pokud sdělené informace o škodě budou zkreslené, tak soud nezjistí, že 
by skupina měla být poškozena. Soud spíše bude nucen vést celé 
dokazování, zjišťovat nikoliv skutkový stav věci, ale skutečný stav – 
aby snad nebyl poškozen zájem skupiny. V podstatě nelze ani hovořit o 
uzavření smíru. Nároky kladené na soud se spíše blíží průběhu 
trestního řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nově je též blíže řešena otázka řízení na zdržení se a na určení, 
zejména otázky financování, nákladů řízení a jejich náhrady a dále 
též odměny - k tomu blíže srov. kapitolu 4.2.10. 
 
 
 
 
 
Uvedené otázky jsou nově řešeny detailněji, odkazujeme na kapitoly 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 a 4.2.10 věcného záměru a souvisejících pasáží ZZ 
RIA.  
 
 
 
 
 
Otázka uveřejňování byla nově přepracována, návrh počítá i 
s uveřejňováním prostřednictvím pošty, telefonicky, místním 
rozhlasem či roznášením letáčku po vesnici - viz kapitolu 4.2.5 
věcného záměru. 
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Skupina: Jak bude řešeno účastenství (ať z hlediska vůle žalobců:  
přistoupení, vystoupení), či objektivních důvodů jako je úmrtí a vstup 
právního nástupce). Už část „certifikačního řízení“  často nebude 
možno skončit, pokud soud bude muset řešit právní nástupnictví.  
 
Procesní práva žalobců: právo být slyšen a navrhovat důkazy: až toto 
právo uplatní všichni v řízení s 165.00 nároky – čl. 93 dole, taqk chci 
vidět tu rychlost řízení, o které mluví na čl. 10 a násl. Pokud jde o 
dosavadní délku řízení u žalob podávaných spotřebitelskými 
organizacemi: buď žaloby byly nesmyslné od počátku nebo šlo o věci 
složité, a proto dlouhé. Pokud hromadná žaloba bude složitá, nelze 
očekávat, že bude projednána rychleji než nyní.  
 
Kdo toto bude řešit – soud nebo navrhovatel interně? Pokud to bude 
řešit soud, tak řízení nikdy neskončí.  
 
Financování sporu: jak bude zajištěno, že advokát ponese v případě 
neúspěchu žaloby náklady, včetně nákladů protistrany. Nesplnění 
takových slibů nastalo v případu zastupování JUDr. Tomana a 
bankovních poplatků. Měla by být zřízena jistota pro případy 
neúspěchu žaloby, aby se žalovaný náhrady nákladů domohl. 
Předpokládám, stejně jako předkladatel záměru, že se náklady budou 
pohybovat i v miliónových částkách.  
 
Rozsudek:  
Opt-out -jak tam budou označeni účastníci a výše jejich nároku? 
Podstatné pro výkon rozhodnutí. 
 
Exekuce: jak se bude vymáhat v případě nesplnění? Kdo bude moci 
navrhovat exekuci – a v případě opt –out, kdy soud nebude vědět, kdo 
se zúčastnil? To se bude řešit v exekuci? 
 
Co když bude splněno méně? Jak se to bude dělit? Poměrně? Zcela 
prvním přihlášeným? Jejdřív se zaplatí náklady advokátovi? co když 

 
 
Tato forma doručování je nezbytná pro fungování mechanismu 
v režimu opt-out, kdy na straně žalující je obrovská skupina 
s vysokým počtem členů. V opačném případě by soud byl 
paralyzován. Jde o řešení, které se snaží vyjít vstříc právu na 
spravedlivý proces a přístup k soudu jednotlivých členů a zároveň i 
principu procesní ekonomie a snaze na poskytnutí soudní ochrany 
v přiměřené lhůtě. 
 
Kritéria zájmu a jeho zkoumání byla upřesněna v kapitole 4.2.4  
věcného záměru. Dohled soudu se promítá do jednotlivých institutů 
(např. do schvalování smíru soudem), není zcela „bezbřehý“. 
 
 
 
 
Otázka právního nástupnictví bude blíže řešena v paragrafovém 
znění. V tu o chvíli jde o konkrétní otázku, již není nutné na úrovni 
věcného záměru vyřešit. Předkladatel na to však pamatuje a bude tuto 
otázku v paragrafovaném znění řešit. 
 
 
 
 
Z tohoto důvodu je právo na přístup k soudu omezeno. Na druhou 
stranu, určité základní prvky musí být omezeny. K tomu viz kapitolu 
4.2.6 věcného záměru. 
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pak na poškozené nic nezbude? Nebudou podávané takové žaloby jen 
kvůli odměně?  
 
Ještě k odměně: při četbě modelového případu na čl. 136 si kladu 
otázku: qui bono?  Při představě, že utrpím škodu závratných 150,- Kč, 
z odškodnění mi ubude 1/3 za zastoupení, tak samozřejmě nic chtít 
nebudu: než bych nárok uplatnila (zaplatila poštovné, udělala kopie 
dokladů + čas nad tím strávený..). Výnos z toho bude mít jen ten 
advokát a popřípadě stát, kterému připadnou nevyžádané zbytky. 
Nebylo by lepší to řešit pokutou ze strany regulátora? Bude to 
rychlejší, méně pracné a stát by mohl dostat to samé z uložené pokuty. 
Jen ten advokát bude bez práce s nejistým výsledkem a odměnou. 
Tento princip jen vygeneruje agresivní advokáty, kteří budou využívat 
pasivity lidí, vytvářet jen malicherné spory za účelem svého zisku. 
Obávám se, že se dočkáme něčeho podobného, jako jsou veřejní 
nepřátelé v podobě velkých exekučních úřadů nebo obchodníků 
s bagatelními pohledávkami. Nic totiž není zadarmo, jak se 
předkladatel návrhu domnívá. I ve velkém vzoru předkladatele, v USA, 
jsou advokáti veřejným nepřítelem č. 1. Obávám se, že za 10-15 let od 
přijetí zákona bude MSp zase hledat řešení, jak se vzniklým žralokům 
bránit.  
 
U podstatných sporů si pak lidé budou žaloby podávat sami – i z toho 
předkladatel vychází (čl. 139 nahoře).  
 

 
 
 
Z důvodu kritiky ze strany několika připomínkových míst bylo 
nakonec přistoupeno ke změně koncepce financování. Nově bude 
řízení financovat žalobce (zpravidla správce skupinových nároků). 
V případě správce skupinových nároků bude ministerstvo zkoumat, 
zda jde o osobu, která může tuto činnost vykonávat (z hlediska 
finančních i morálních kvalit) - soudu tak v zásadě odpadne ad hoc 
zkoumání, zda je toho advokát schopen. To, že náklady ponese 
správce skupinových nároků, bude plynout ze zákona. Blíže viz 
kapitoly 4.2.6 a 4.2.10 věcného záměru. 
 
Účastníci budou v rozsudku označení obecně (tj. např. každý, kdo se 
společností XY uzavřel v období od 1.1 do 31.12. smlouvu o 
poskytování realitních služeb anebo každý, kdo se trvale zdržuje 
v obci XY), nároky konkrétně (tj. např. vznikl nárok na 100,-Kč) 
anebo určitým vzorečkem (tj. každý člen skupiny má nárok na 
určitou částku násobenou počtem měsíců, kdy byla uzavřená smlouva 
apod). 
 
K exekuci bude oprávněn žalobce a bude též probíhat „hromadně“, 
cílem je zachovat efekt úspor i ve vykonávacím řízení. 
 
Pokud bude plněno méně, bude existovat zvláštní opravný 
prostředek, který umožní, aby soud mohl rozhodnout o „doplacení“ 
chybějící částky. Odměna správci (nově nikoliv advokátovy) se 
odečte nejdříve, poté dojde k přerozdělení zbývající částky. Je to 
obdobný princip dobře známý z insolvenčního řízení. 
 
Problém navrhovaného řešení je v tom, že státní dohled nedokáže 
lidem vrátit jimi utrpěnou škodu. Hromadná žaloba naproti tomu cílí 
právě na to, aby se poškozeným vrátilo, oč přišli, mírně snížené o to, 
jaké riziko musel správce k vymožení částky podstoupit. Pokud 
osoba nebude souhlasit s tím, aby se „podílela“ částí svého nároku na 
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odměně správce, bude moci pochopitelně z řízení vystoupit a své 
nároky uplatňovat samostatně. V takovém případě lze nicméně téměř 
s jistotou předpokládat, že náklady, které tato osoba na vymáhání 
vynaloží, nejen že zcela pokryjí výsledný zisk z řízení (100Kč), ale 
dokonce tento zisk ještě převýší, tudíž celkově na tom tato osoba 
bude z finančního hlediska mnohem hůře, nežli kdyby si nechala 
svoji pohledávku vymoci kolektivně, spolu s ostatními členy skupiny 
v hromadném řízení. 
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