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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách 

 
Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

2021 

 Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Ústředním cílem návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách je zavedení efektivní 
a hospodárné kolektivní ochrany individuálních práv jednotlivců, která vznikla jako reakce na 
dlouhodobou společenskou potřebu, na kterou dosavadní právní úprava reaguje pouze minimálně 
a nedostatečně. 

 Cílem je vytvořit takovou právní úpravu, která bude nejen dostatečně reflektovat potřeby a zájmy 
novodobé společnosti, ale bude také současně odpovídat požadavkům moderních zahraničních 
právních úprav, které problematiku hromadných žalob reflektují. Účelem je i zamezení nejednotnosti 
rozhodovací praxe ve srovnatelných případech a zvýšení efektivity soudního rozhodování. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Dopad na státní či jiný veřejný rozpočet je dán minimálně z hlediska fungování soudní soustavy, 
tj. zajištění soudnictví, dále nákladů spojených s uveřejňováním konkrétních kolektivních sporů 
apod. Tyto náklady však budou výrazně převýšeny úsporami, s nimiž je zavedení zákona spojeno. 
Namísto desítek, stovek i tisíců sporů a řízení bude možné veškeré nároky projednat v jediném 
soudním řízení. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost se s novou právní úpravou neočekávají. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
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Nová právní úprava bude mít obecně pozitivní vliv na podnikatelské prostředí jako takové. Zejména 
s ohledem na oblast problematiky nekalé soutěže. Zvýšení vymahatelnosti práva a snížení nákladů 
s ní spojených by mělo vést k podpoře zdravého konkurenčního prostředí a snižování 
administrativních nákladů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Pozitivní dopady na osoby, které by jinak s ohledem na nákladnost soudního řízení ve vztahu k tomu, 
„co je v sázce“, od soudního uplatňování svých práv upustily. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Jedním z hlavních účelů nové právní úpravy je ochrana spotřebitele, proto dopady takové právní 
úpravy přispějí zejména ke zlepšení přístupu k justici v oblasti práv spotřebitelů. Lze říci, že dopady 
na spotřebitele budou ve skrze pozitivní.  
Spotřebitelé budou mít možnost uplatňovat nároky i nízké hodnoty, které by jinak – v rámci 
individuálního sporu, vůbec neuplatňovali. Dále procesní legitimaci k podání žaloby bude mít 
spolek, který byl založen na ochranu určitých zájmů. Účelem je jednak zamezení určitého 
nepatřičného chování škůdce, jednak možnost uplatňování náhrady škody či újmy. 
V konečném důsledku tak škůdci ustoupí od činností, které zhoršují postavení spotřebitelů. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ano 

Nepřímo pozitivní. Právní úprava počítá, že jednou z oblastí, které se regulace dotkne, je právě oblast 
environmentální. Bude možné domáhat se náhrady škody či újmy, ale také upuštění od poškozování 
životní prostředí. To bude sekundárně motivovat potenciální škůdce, aby se chovali v souladu 
s právními předpisy. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ano 

Nepřímo pozitivní vliv, neboť i práva osob, které jsou oběťmi hromadné diskriminace, lze uplatňovat 
kolektivně. Zejména v oblasti diskriminace v zaměstnání. Oběti diskriminace může od oznámení 
odrazovat nedostatek prokazatelných důkazů, a tak jich většina na řešení situace rezignuje.  
Uplatnění kolektivní ochrany individuálních práv má zde význam především s uplatňováním 
potenciální náhrady nákladů řízení a odškodnění. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

S přijetím příslušné právní úpravy nejsou spojena přímá korupční rizika. Vzhledem k přesunu 
aktivity do soukromého sektoru lze dokonce očekávat snížení korupčních rizik ve vybraných 
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oblastech kontrolní a dohledové činnosti státu. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1 Důvod předložení a cíle 

 Název 

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách 

 Definice problému 

Problematika kolektivního uplatňování práv jednotlivců v soudním řízení není z historického 

hlediska novinkou. V různých podobách se s ní lze setkat v téměř každé vývojové fázi lidské 

společnosti od tzv. actio popularis v římském právu.1 Vždy reagovala na vybrané potřeby 

společnosti. Kupříkladu anglické skupinové řízení, jehož první stopy se na britských ostrovech 

vyskytují již ve 12. a 13. století a které dosáhlo svého vrcholu ve století 17. a 18., bylo využíváno 

primárně k řešení sporů mezi pachtýři a propachtovatelem pozemků, později k ochraně práv 

akcionářů.2 

 

Kořeny novodobé potřeby kolektivní ochrany práv je však nutné hledat jinde. Moderní volání po 

hromadné žalobě je totiž reakcí na vývoj společnosti v 19. a 20. století. Společenské a hospodářské 

jevy, jakými byla průmyslová revoluce a s ní spojená industrializace a masové rozšíření hromadné 

výroby, později doplněné o robotizaci, globalizaci a v digitální revoluci, obecně zapříčinily, že 

valná většina právních vztahů se týká velkého počtu subjektů. 

 

Nejde ani tak o spojení právní, jako spíše faktické - předmětem obchodů jsou tisíce stejných 

výrobků, stejně znějící smlouvy na služby jsou uzavírány s tisíci zákazníky, zaměstnavatelé 

zaměstnávají stovky zaměstnanců a průmyslová výroba ovlivňuje životní prostředí na širokém 

území. Zatímco před tímto zásadním milníkem se chyba ve výrobě bot či znečištění vzduchu 

z rodinného krbu dotýkala pravidelně pouze jednotlivců, v dnešní době může mít špatné nastavení 

tovární linky či velkoformátová těžba uhlí dalekosáhlé důsledky, které dopadají na vysoký počet 

poškozených osob.  

                                                 
1 Balarin, J. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: Eva Rozkotová, 2011. Monografie, s. 122. 
2 Viz Yeazell, S., C. From Group Litigation to Class Action - Part I: The Industrialization of Group Litigation. UCLA 
Law Review, 1980, č. 27, s. 516-521. 
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Problematiku však dnes není nutné zužovat pouze na výrobní sektor, týká se i poskytování služeb 

jako je finančnictví, zdravotnictví, cestovní ruch či oblast práva. 

 

Přínosy průmyslové revoluce a změny ve výrobě jsou nepopiratelné - došlo k usnadnění životů 

milionů lidí, k racionalizaci výroby či úsporám z rozsahu. Na druhé straně je však tento vývoj 

doprovázen projevy, které jsou možná přirozené a pochopitelné, do značné míry však nežádoucí. 

Současně s tím, jak se zefektivnila a zracionalizovala výroba, klesla hodnota jednotlivých produktů; 

vyrábí se jich nepřeberné množství za sekundu a náklady na každý z nich jsou minimální. S tím je 

však nutně spojená i tzv. racionální apatie na straně osob, kterým případně z takto pořízených 

výrobků anebo poskytnutých služeb vznikne škoda. Pokud je totiž hodnota pořízeného přístroje či 

služby nízká, nízká je i případná ztráta při vadě či poškození. Totéž platí i např. u ekologických 

škod - negativní látky vypouštěné do ovzduší/vodstva jsou méně „viditelné“, způsobují i minimální 

škody, zato však zasahují stovky i tisíce lidí. Celková újma způsobená negativními externalitami 

pokroku tak dosahuje obrovské výše.  

 

Vzhledem k výši individuálních nároků nemají poškození přirozeně motivaci investovat peníze a 

čas do složitých soudních řízení, jejichž konec je v nedohlednu. Jde o formu tzv. racionální apatie, 

která se projevuje neochotou jednotlivce domáhat se svých práv u soudu; a to ze zcela racionálního 

důvodu - soudní řízení se vzhledem k žalované částce jednoduše nevyplatí. 

 

Nové výzvy moderní doby jsou již řešeny v právu hmotném, které se na ně v jednotlivých 

odvětvích snaží reagovat (ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, zdravotnictví, finanční 

trhy atd.). Ruku v ruce s tím je však nutné nastavit i odpovídající procesní mechanismy, které 

umožní práva vyznačující se „hromadností“ efektivně uplatňovat. Procesní nástroje jsou přitom 

v mnoha ohledech důležitější, protože jakékoliv právo, které není vymáháno, přestává fungovat 

(law in books v. law in action). 

 

Jakkoliv tak v českém procesním právu důsledně platí zásada rovnosti před soudem a rovnosti 

zbraní, z faktického pohledu nejsou v těchto případech potenciální účastníci v rovném postavení. 

Na straně jedné je totiž osoba s relativně nízkým až minimálním nárokem, na straně druhé subjekt 

s obrovským nekalým ziskem, který získal z poškozování tisíců osob stejnou či velmi obdobnou 

praktikou. Je proto zřejmé, že z procesního pohledu není rovnocenným partnerem nepoctivému 
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subjektu jednotlivec, ale celá skupina jednotlivců, kteří vystupují v řízení pohromadě a uplatňují 

celou skupinu nároků společně. 

 

Sama Evropská unie (dále též „EU“) má potřebu zohledňovat tyto skutečnosti a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady č. 98/27/ES zavedla v přeshraničním styku možnost ochrany 

hromadných negatorních zájmů spotřebitelské veřejnosti. Dále následovaly konzultační řízení 

i rezoluce Evropského parlamentu ze dne 2. 2. 2012. Snahy Evropské unie na poli kolektivní 

ochrany práv, které lze do značné míry vnímat jako nezbytný procesní doplněk hospodářské 

a sociální politiky Unie v oblastech jako je ochrana spotřebitele, ochrana před nekalou soutěží či 

ochrana životního prostředí, vyvrcholily přijetím doporučení Evropské Komise č. 2013/396/EU ze 

dne 11. 6. 2013. Toto doporučení hovoří o konkrétních oblastech (ochrana spotřebitele, 

hospodářská soutěž, ochrana životního prostředí, ochrana osobních údajů, finanční služby a ochrana 

investic), ve kterých prosazování kolektivní právní ochrany má smysl.  

 

EU si je vědoma skutečnosti, že bez odpovídající procesní úpravy není možné dosáhnout plného 

úspěchu při prosazování zájmů Unie. Svojí činností tak nabádá členské státy, aby vytvořily a přijaly 

systémy kolektivní právní ochrany, a to v souladu se svými vnitrostátními předpisy a právními 

tradicemi. Současně pamatuje na zachování základních procesních práv účastníků řízení a ochranu 

před zneužitím. 

 

Stávající právní úprava České republiky však veškeré tyto okolnosti nijak nereflektuje, což se 

negativně projevuje v mnoha společenských, ekonomických, ale i právních oblastech. Následující 

řádky stručně vymezují nejzásadnější praktické důsledky chybějícího procesního mechanismu, 

který by osobám na území České republiky poskytoval odpovídající možnost k uplatnění jejich 

práv. Problémy lze spatřovat zejména v oblasti ochrany spotřebitele (1.2.1), v ochraně životního 

prostředí (1.2.2), v ochraně soutěže v tržním hospodářství a podpoře poctivých podnikatelů (1.2.3), 

celkově ve snížené vymahatelnosti obdobného typu nároků (1.2.4) či v nezdravém podnikatelském 

prostředí (1.2.5). Řešení problémů limituje omezená možnost veřejno-právního dohledu (1.2.6). 

Konečně trpí současné uplatňování práva nedostatkem efektivity a koherence soudního rozhodování 

(1.2.7). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

11 

 

1.2.1 Postavení spotřebitele 

Nejvíce je nedostatek chybějící kolektivní žaloby zřejmý v oblasti spotřebitelské. To se projevuje 

jak v nedostatečném uplatňování práv samotnými spotřebiteli, tak v existujícím systému ochrany 

spotřebitelů prostřednictvím spotřebitelských organizací. 

 

1.2.1.1 Nevymáhání práv ze strany samotných spotřebitelů 

 

Spotřebitelé ve většině případů neprojevují zájem o uplatňování svých individuálních bagatelních 

nároků. Právo Evropské unie i národní legislativa spotřebitelům přiznávají celou škálu práv, které 

nepřísluší jiným skupinám osob. Tato práva mají spotřebitele ochránit, neboť se vychází z premisy, 

že spotřebitel je slabší stranou. Uvedená práva však v praxi spotřebitelé nevymáhají, neboť náklady, 

které jsou s tímto vymáháním spojeny, do značné míry převyšují případný užitek, který by 

spotřebitelé z vítězného sporu získali. Nejde tedy o to, že by spotřebitelé odškodnění nechtěli. 

Raději však od jeho uplatňování upustí, protože se jim to vůbec nevyplatí. Ve svém důsledku tak 

jde o práva, která existují pouze v knihách, nikoliv v praxi. 

 

Jako příklad lze uvést jednání realitního zprostředkovatele PROLUX CONSULTING INt. s. r. o., 

který zneužil nezkušenosti spotřebitelů a vylákal z nich podvodnou praktikou neoprávněně finanční 

prostředky, čímž jim způsobil škodu. Celkově bylo dle údajů spotřebitelské organizace Společná 

obrana, z.s.3 poškozeno na 5.000 klientů a celková výše škody dosáhla 20.000.000,- Kč, na jednoho 

klienta tedy vychází v průměru škoda ve výši 4.000,- Kč. 

 

Dalším příkladem je i údajné klamání zákazníků automobilového koncernu Volkswagen v tzv. 

kauze Dieselgate. Dle dostupných informací bylo v České republice zakoupeno na 160.000 kusů 

automobilů, v nichž byl nainstalován software na umělé snižování oxidu dusíku.4 V Německu 

například bylo takovýchto aut značky VW prodáno na 2,6 milionu.5 

 

                                                 
3 Více zde: http://www.spolecnaobrana.net/.  
4 https://www.tipcars.com/magazin/aktuality/cesti-spotrebitele-zaluji-kvuli-afere-dieselgate-skodu-i-volkswagen-o-
nahradu-skody-az-21-miliard.html  
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasskandal  
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Dle tvrzení spotřebitelských organizací6, které se ochraně spotřebitelů dlouhodobě věnují, by 

hromadné žaloby našly uplatnění primárně v oblasti spotřebitelského práva. Hromadné nároky 

z týchž či obdobných právních skutečností se vyskytují zejména v oblasti telekomunikačních služeb 

(operátor-zákazník), finančních služeb a ve věcech spotřebitelských úvěrů. Dále spory zákazníků 

s cestovními kancelářemi, v nichž by se jednalo o zamítnuté reklamace či uplatňování slevy z ceny 

zájezdu, nebo pracovněprávní spory bývalých zaměstnanců o zaplacení mezd a odstupného. 

Uplatnění by hromadné žaloby jistě nalezly i ve sporech spotřebitelů týkajících se odstoupení od 

kupních smluv uzavřených na předváděcích akcích nebo při prodeji mimo obchodní prostory. Ve 

všech těchto oblastech nyní chybí nástroj, který by motivoval spotřebitele k uplatňování jejich 

hmotných práv. 

 

Osob, které mohou být takto dotčeny jedním protiprávním jednáním, je mnoho. Dle odhadu 

spotřebitelských organizací se může řádově jednat o desítky až tisíce osob, které se mohou 

v současnosti stát obětí nekalých praktik a které rezignují na uplatňování práv v individuálním 

řízení. To je dáno zejména výší jednotlivých nároků, které se liší podle druhu sporu. Typicky budou 

nároky dosahovat výše stovek korun (spory s mobilními operátory, bankovní poplatky). 

U odpovědnosti za vady nebo jiných nároků vůči cestovním kancelářím však půjde zpravidla 

o částky dosahující tisíců korun. U podvodných smluv může jít i o nároky v řádu desítek tisíc 

korun. 

 

Uvedené je však nutné posuzovat komplexně. Celková výše nároku dosahuje již mnohem vyšších 

částek. Spotřebitelské organizace odhadly, že výše všech nároků ve vztahu ke konkrétní nekalé 

praktice by ve svém souhrnu mohla dosahovat desítek až stovek tisíc a často i několik (desítek) 

milionů. Celospolečenský dopad je tak obrovský.  

 

Jako příklad lze opět zmínit jednání realitního zprostředkovatele PROLUX CONSULTING INt. s. 

r. o., který zneužil nezkušenosti spotřebitelů a vylákal z nich podvodnou praktikou neoprávněně 

                                                 
6 Ministerstvo spravedlnosti oslovilo na základě kontaktů uveřejněných na webových stránkách Ministerstva průmyslu a 
obchodu (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/kontakty-pro-spotrebitele/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-
organizace--5724/) vybrané spotřebitelské organizace, které se věnují ochraně spotřebitele, a které taktéž působí 
i  v oblasti práva autorského, práv souvisejících a práv průmyslových. Účelem průzkumu bylo zejména zjištění, jak se 
aplikace stávající legislativy ve vztahu k problematice hromadné ochrany práv projevuje v praxi, a současně 
shromáždění všech souvisejících poznatků, které by mohly být následně využity. 
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finanční prostředky, čímž jim způsobil škodu. Celkově bylo dle údajů spotřebitelské organizace 

Společná obrana, z.s.7 poškozeno na 5.000 klientů a celková výše škody dosáhla 20.000.000,- Kč. 

 

U údajného poškozování klientů společnosti Volkswagen je celková škoda v České republice 

odhadována na 21 miliard korun.8 

 

1.2.1.2 Nefunkčnost stávajícího systému soudní ochrany prostřednictvím spotřebitelských 

organizací  

 

To, že hromadné žaloby v podobě, jaká se navrhuje, jsou nenahraditelným nástrojem, který 

v českém právu chybí, dokazuje i stávající praxe a zkušenosti spotřebitelských organizací. Ty mají 

v určitých situacích oprávnění žalovat na zdržení se protiprávního jednání [§ 25 odst. 2 zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

spotřebitele“)]. Jde v zásadě o jediný existující a skutečně používaný prvek kolektivní ochrany práv 

v českém právním řádu, který však i z níže uvedených důvodů zcela zaostává za potřebami 

společnosti.  

 

Z dotazů na všechny spotřebitelské organizace, které by se mohly či měly této činnosti věnovat, je 

zřejmé, že systém založený na reprezentativních negatorních žalobách nedokáže plnit svůj účel. 

Vzhledem k povaze a průběhu soudních řízení je žaloba na zdržení se protiprávního jednání velmi 

neefektivní, spotřebitelské organizace navíc nejsou natolik profesně a ekonomicky vybavené, aby 

mohly jednotlivé spory zahajovat ve velkém. V tom jim dále brání několik dalších objektivních 

okolností: 

 

• Spotřebitelské organizace předně narážejí na přílišnou délku soudního řízení. To uvedly 

všechny, které alespoň jednou podaly žalobu podle ustanovení § 25 zákona o ochraně 

spotřebitele. Dle tvrzení spotřebitelských organizací probíhá řízení zpravidla od jednoho do 

tří let. V případě některých žalob trvalo řízení i několik měsíců. Je-li podáno odvolání, 

pohybuje se doba do pěti let. Délka řízení je přitom zásadním problémem, neboť jde o 

zdržovací nároky ve vztahu ke krátkodobé činnosti (předváděcí akce), a žaloba tak plynutím 

                                                 
7 Více zde: http://www.spolecnaobrana.net/.  
8 https://safediesel.cz/cs/aktuality?shareId=142#textContent_142  
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času postrádá smysl. Pokud by měly možnost žalovat i na náhradu škody, případná 

kolektivní žaloba již měla význam. 

 

• Zmínit lze i problém obtížné formulace zdržovacího petitu, neboť žalovaný stíhá několikrát 

modifikovat svoji činnost v průběhu řízení. Důsledkem tohoto jednání je pak zamítnutí 

žaloby. Problematickým faktorem zmiňovaným organizacemi je obstarávání důkazů, 

podporující tvrzené skutečnosti, které spotřebitelské organizace nejsou s to obstarat. 

 

• Zcela zásadním problémem, který nejvíce limituje institut žaloby podané spotřebitelským 

sdružením, je otázka financování. Pro mnohé spotřebitelské organizace by případný 

neúspěch ve věci a placení nákladů řízení znamenal ekonomický (a tím i faktický) zánik. 

V případě žalob na plnění a správně nastaveného systému by však i tento problém odpadl 

(srov. dále). 

 

Jak uvedla spotřebitelská sdružení, všechny výše uvedené okolnosti vedou k tomu, že organizace 

podávají velmi malé množství žalob. Většina organizací doposud nepodala žalobu žádnou nebo 

pouze jednu. Organizace, které podaly žalob více, jsou výjimkou. Všechny dotazované 

spotřebitelské organizace, které uvedly, že žaloby podávaly, přitom hodnotí svoji úspešnost jako 

velmi malou. Žaloby byly často soudem zamítnuty, vzaty zpět žalobcem nebo o nich stále není 

pravomocně rozhodnuto. V případech sporů proti bankám v souvislosti s obchodní podmínkou bylo 

v průběhu řízení upuštěno od jejího užívání.  

 

Uvedené závěry dokládají statistky shromažďované ministerstvem k řízení podle § 25 odst. 2 

zákona o ochraně spotřebitele, z nichž vyplývá, že reprezentativní žaloba skutečně není 

odpovídajícím způsobem využívána a nemůže tedy objektivně naplnit svůj účel. 

 

 
 

1 až 2 2 až 3 3 až 4 6 až 12 12 až 24 více než 24
2013 1 0 0 0 0 1 0
2014 5 0 0 1 0 2 1
2015 2 0 1 0 1 0 0
2016 18 8 5 0 2 0 3

Rok Pravomocně skončených řízení
Počet pravomocně skončených řízení podle počtu měsíců ode dne 

podání žaloby do právní moci
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V roce 2016 sice bylo skončeno 18 řízení, nicméně ze statistiky plyne, že minimálně prvních 8 

z nich nebylo skončeno meritorním rozhodnutím, neboť soud rozhodl do 2 měsíců od podání 

žaloby. Zřejmě ani v dalších 5 případech nebylo vydáno meritorní rozhodnutí, neboť řízení skončilo 

do 3 měsíců. Zbývající řízení skončila buď do 1 roku (dvě řízení), anebo trvala více jak roky 2 (tři 

řízení). V roce 2015 byla pravomocně skončena 2 řízení, přičemž jedno trvalo 2 – 3 měsíce a druhé 

6 – 12 měsíců. V roce 2014 bylo pravomocné rozhodnutí vydáno v 5 řízeních, přičemž jedno trvalo 

3 – 4 měsíce, dvě 1 – 2 roky a dvě více jak 2 roky. V roce 2013 bylo vydáno 1 pravomocné 

rozhodnutí o zdržení, přičemž délka řízení byla 1 – 2 roky (od nápadu do vydání pravomocného 

rozhodnutí).   

 

Z informací, které byly získány od spotřebitelských organizací, lze dovodit přinejmenším dva 

závěry: 

 

Zaprvé je to skutečnost, že negatorní žaloba nedokáže odpovídajícím způsobem reagovat na 

společenské výzvy, jak jsou definovány v této části závěrečné zprávy RIA. Tento typ žalob se hodí 

na omezený okruh situací, ale nedokáže nijak reagovat na zavedení masové produkce či vznik 

difúzních škod. Pokud bude využívána, může být pouze doplňkem ke skutečné hromadné žalobě na 

náhradu utrpěné škody. V tomto ohledu jsou tedy možnosti spotřebitelských organizací velice 

omezené. 

 

Zadruhé, ani tyto omezené možnosti nejsou v tuto chvíli spotřebitelskými organizacemi využívány 

v odpovídajícím rozsahu. Žalob je minimum, spotřebitelské organizace je nechtějí podávat, nevědí 

si s nimi rady anebo nemají dostatek finančních prostředků, kterými by řízení financovaly. Svoji 

činnost soustředí primárně na individuální bezplatné právní poradenství a na aktivity, na něž mohou 

získat dotace či příspěvky. Ve srovnání se zahraničními organizacemi (jako např. Verein für 

Konsumenteninformation9 v Rakousku či Which?10 Ve Velké Británii) nemá většina z českých 

spotřebitelských organizací takovou personální a finanční základnu, aby se od nich v dohledné době 

dalo očekávat větší zapojení do ochrany spotřebitelských práv v této formě.  

 

                                                 
9 https://vki.at/ 
10 http://www.which.co.uk/ 
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Stávající ochrana spotřebitelů 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. 

1.2.2 Ochrana životního prostředí 

 

Spotřebitelé nejsou jedinou skupinou, u níž nedochází k dostatečnému vymáhání práv. Chybějící 

nástroj civilního řízení se projevuje také v oblasti životního prostředí a jeho ochrany. I zde totiž 

vznikají drobné nároky, nároky, které lze velmi těžko prokázat či nároky, kterých je mnoho a mají 

stejný nebo obdobný skutkový a právní základ. Obrátit se individuálně na soud může být přitom pro 

dotčeného velmi psychicky, časově i finančně náročné. Osoby poškozené ekologickými zásahy tak 

ve většině případů na soudní ochranu rezignují, čímž dávají zdánlivý signál škůdci, že jeho jednání 

jim nevadí. Zásah do životního prostředí však typicky zasahuje stovky, tisíce až desetitisíce jedinců, 

v souhrnu tak produkuje celospolečenskou újmu velkého rozsahu. Bylo by proto více než záhodno, 

aby se individuální nároky z poškození životního prostředí promítnuté do souhrnné újmy 

uplatňovaly více. 

1.2.3 Ochrana soutěže v tržním hospodářství a podpora poctivých podnikatelů 

 

Tím, že někteří těží z nevymahatelnosti vybraných (zejm. spotřebitelských práv a práv plynoucích z 

poškození životního prostředí), dochází zároveň ke zvýhodnění těch soutěžitelů, resp. subjektů 

právních vztahů, kteří se na trhu chovají nekale, porušují pravidla hospodářské soutěže anebo se 

dopouští nekalé soutěže či jinak obchází platné zákony. Ten, kdo dlouhodobě nedodržuje některé 

veřejno- či soukromoprávní normy (k tomu srov. též dále sub. 1.2.5), je v hospodářské soutěži 

bezpochyby zvýhodněn na úkor těch, kteří tyto normy dodržují. Může si toto zvýhodnění promítat 

do ceny produktů nebo služeb, a jeho zisk je pak vyšší.  

 

V tomto ohledu by hromadné žaloby mohly přispět k vyrovnání hospodářské soutěže, snížit výskyt 

nekalosoutěžních jednání a obecně přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí ve prospěch 

poctivých podnikatelů, a v důsledku toho i koncových zákazníků. Typickým příkladem pro využití 

jsou bezpochyby nároky plynoucí ze zákona 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 
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některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). 

1.2.4 Další oblasti, pro něž je typický vznik velkého počtu nároků z téhož nebo obdobného 

protiprávního jednání 

 

Sníženou efektivitu a vymahatelnost práva lze obecně spatřovat ve všech společenských 

a ekonomických oblastech, kde jedním nebo týmž protiprávním jednáním dochází ke vzniku většího 

počtu nároků, které jsou ze své povahy buď bagatelní či přinejmenším relativně nízké, anebo těžko 

prokazatelné apod. Jde o oblasti jako je zdravotnictví, pracovní vztahy, nekalá soutěž, poskytování 

právních služeb, některá práva menšinových akcionářů při vytěsnění či povinné nabídce převzetí 

anebo finanční trhy. I zde jsou na individuální uplatňování práva kladeny vysoké nároky, což ve 

svém důsledku činí tuto formu uplatňování práva pro poškozené přinejmenším neatraktivní. 

Uplatňování těchto práv je po stránce časové i důkazní velmi náročné, je velice nákladné a případné 

náklady řízení mnohdy převyšují užitek ze sporu. Lze proto identifikovat systémový problém, kdy 

se jedinci dotčení protiprávním jednáním soudně nebrání a na svoji ochranu rezignují.  

1.2.5 Nezdravé podnikatelské prostředí 

 

Ve všech výše zmíněných oblastech, tedy oblastech, kde nedochází k uplatňování individuálních 

práv v odpovídající míře a zároveň jde o oblasti, ve kterých má činnost jednoho subjektu dopady na 

široký okruh osob, je možné pozorovat další jev, který lze souhrnně nazvat „nezdravým 

podnikatelským prostředím“.  

 

Jestliže se totiž poškozené osoby (spotřebitelé, lidé dotčení porušením životního prostředí, 

konkurenti atd.) nebrání protiprávnímu jednání, nemá škůdce důvod v protiprávní činnosti 

přestávat. Jde o ekonomický kalkul škůdce, kterému se jeho jednání vyplatí. Vědom si této faktické 

nepostižitelnosti svého jinak právem reprobovaného jednání, pokračuje škůdce v porušování práva. 

V právním řádu, který je jinak plný hmotně-právních ochranných norem, tak neexistuje účinný 

procesní prostředek, který by umožnil se proti již probíhajícímu jednání bránit a který by jako 

prevence reálně a účinně působil proti možnému protiprávnímu jednání pro futuro. Nejde přitom 

o nic jiného, než o projev zásady kde není žalobce, není soudce. Oslabena tak není jen reparační 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

18 

 

funkce deliktního práva, která byla probrána v předešlých kapitolách, ale zásadním způsobem i jeho 

funkce prevenční. 

 

Jde o velmi závažný důsledek, který se objevuje ve všech výše zmíněných oblastech. Ilustrativně je 

možné uvést automatické obnovování mobilních dat ze strany operátorů.11 Všichni jistě tuší, že jde 

o jednání, které nemá zcela oporu v platném právu, a že by bylo možné se tomuto jednání účinně 

bránit. Užitek z případného řízení je však natolik malý a vzdálený, že raději žádný spotřebitel své 

právo neuplatňuje. V důsledku toho však mobilní operátoři ve své činnosti nadále pokračují. A byť 

by se i několik málo osob rozhodlo obrátit na soud, mobilním operátorům se nekalé praktiky 

„vyplatí“, neboť zisk, který z nich utrží, značně převyšuje to, co budou případně muset zaplatit na 

základě pravomocného rozsudku soudu. 

1.2.6 Omezené možnosti veřejno-právního dohledu 

 

Jediným nástrojem v boji proti systematickému porušování práva v různých společenských 

a hospodářských oblastech tak v současnosti zůstává činnost orgánů veřejno-právního dohledu. Jde 

o instituce jako Česká obchodní inspekce, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Česká národní banka či 

Česká inspekce životního prostředí. Dozorové orgány státu však nemají ani nemohou mít 

dostatečnou kapacitu a pravomoci k tomu, aby zcela suplovaly chybějící aktivitu subjektů 

soukromého sektoru. Jejich činnost je ve vztahu k uplatňování práv jednotlivců toliko doplňková a 

jak ukazuje praxe, nedokáže stávající rezignaci na soudní bránění práva jakkoliv nahradit. 

 

Nadto je nutné zdůraznit, že se zde pohybujeme v oblasti práva soukromého. Jde o soukromoprávní 

vztahy mezi účastníky právních poměrů, a není proto vhodné, aby do těchto oblastí stát zasahoval 

nad míru. Naopak je žádoucí, aby iniciativu převzali i sami nositelé práv a povinností, v tomto 

případě poškození z protiprávního jednání. Cílem věcného záměru by proto mělo být tuto jejich 

soukromoprávní aktivitu zásadním způsobem podpořit.  

 

Konečně nemůže stát nijak zakročit v oblasti reparační funkce náhrady škody, neboť zde je jediným 

způsobem uplatňování skutečně toliko soukromoprávní iniciativa poškozených.  

                                                 
11 Šlo o praxi mobilních operátorů, kteří klientům po vyčerpání měsíčního datového balíčku bez jejich souhlasu tento 
balíček obnovili, a za poskytnuté služby pochopitelně následně žádali úplatu (šlo o cca 50,-Kč).  
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1.2.7 Hospodárnost řízení a jednotnost soudního rozhodování 

 

Česká republika čelí problému neochoty spotřebitelů a jiných dotčených skupin osob vymáhat svá 

práva. Přesto se v praxi vyskytují situace, kdy jednotlivci přeci jen uplatňují svá práva soudní 

cestou, zejména proto, že jednotlivé nároky již dosahují výše, při které se soudní řízení vyplatí. Ani 

tento stav však není bez následků.  

 

Obrátí-li se totiž desítky či stovky poškozených na soud s totožným nebo obdobným nárokem, který 

vznikl z jednoho protiprávního jednání, vede to v praxi k nežádoucímu narušení procesní ekonomie 

a bezrozpornosti soudního rozhodování. 

 

Nedostatky se projevují zejména v oblasti nápadu na soudy. Dojde-li k protiprávní činnosti 

s hromadným dopadem, přičemž poškození se rozhodnou uplatnit svá práva soudní cestou, jsou 

soudy postupně zavalovány jednotlivými žalobami žádajícími v podstatě totéž. Stejná otázka je 

pak řešena ve více řízeních, zatěžuje více soudců, táž skutečnost se dokazuje opakovaně atd. 

Náklady na straně státu se tím násobí. Rostou ale i náklady řízení na straně účastníků – 

opakovaně se platí soudní poplatky, odměna advokáta, pravidelně i náklady na znalecké posudky či 

jiné důkazní prostředky. To je ostatně i jednou z příčin, proč se většinou obdobné nároky 

nevymáhají vůbec. 

 

S individuálním uplatňováním téhož je pak spojeno další neméně důležité riziko – 

nejednotnost rozhodovací praxe. Ta představuje závažné prolomení principu předvídatelnosti 

soudních rozhodnutí a právní jistoty. Porušení legitimního očekávání, že v podobných případech 

bude soud rozhodovat podobně, je přitom v přímém rozporu se zásadami, na nichž je právní řád 

České republiky založen [srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 635/09 nebo II. ÚS 

2742/07, dále viz ustanovení § 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský 

zákoník“ nebo „o. z.“) a důvodovou zprávu k němu]. Jak ukazují zkušenosti spotřebitelských 

organizací, v praxi k tomuto nežádoucímu jevu dochází a nejde o výjimky. 

 

Lze shrnout, že současný stav má negativní dopad na: 

 

1. zatížení soudů a nápad na soudy v souvislosti s uplatňováním hromadných nároků; 

2. reálné riziko nejednotnosti rozhodování v obdobných případech; 
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3. narušení právní jistoty a míry předvídatelnosti soudních rozhodnutí; 

4. problematické určování nákladů řízení; 

5. efektivitu a hospodárnost soudních řízení. 

 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V souvislosti s kolektivní ochranou práv upravuje český právní řád jen některé její dílčí aspekty. 

Rozhodně nejde o úpravu komplexní a už vůbec nelze hovořit o hromadné žalobě v klasickém slova 

smyslu. Jde o úpravu strohou a zcela nedostatečnou. 

 

Jedná se zejména o ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský soudní řád“ nebo „o. s. ř.“) a okrajově též o 

ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Prvky nalezneme i v oblasti úpravy ochrany 

průmyslového vlastnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a korporátního práva. 

 

Jistou formu uplatnění hromadných nároků umožňují ustanovení § 83 a § 159a o. s. ř. Tato 

ustanovení stanoví překážku litispendence, tj. překážku již probíhajícího řízení, a dále překážku rei 

iudicatae, tj. překážku věci pravomocně rozhodnuté (obsaženou v ustanovení § 159a o. s. ř.), pro 

stejné nároky vyplývající z téhož jednání, avšak uplatněné jinými žalobami dalších žalobců proti 

témuž žalovanému. Tato úprava je nejen nekoncepční, ale i velmi radikální co do řešení a zejména 

co do důsledků pro jednotlivé členy skupiny. Aby vůbec bylo možné uzavřít, že úprava je v souladu 

s právem na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny základních práv a svobod), musely soudy dovodit, že 

ostatní „členové skupiny“ se stávají ex lege účastníky řízení, pokud podají vlastní návrh na zahájení 

řízení. Na jejich návrh je nutné nahlížet jako na přistoupení k již probíhajícímu řízení, a to 

v rozporu s jinak platnými pravidly pro spojování řízení anebo pro přistoupení, bez dalšího (nález 

Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. IV.ÚS 1106/08 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 

dne 10. 4. 2008, sp. zn. 29 Odo 1019/2006 anebo ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3856/2010). 

 

Dále jde o ustanovení § 1964 odst. 2 o. z., které stanoví, že i právnické osoby založené k ochraně 

zájmů malých a středních podnikatelů se mohou dovolávat neúčinnosti ujednání o času plnění 

závazku nebo ujednání, které se odchyluje od zákonné výše úroků z prodlení, jestliže se jeví taková 

ujednání vůči věřiteli jako hrubě nespravedlivá. Obdobně je zakotveno právo těchto právnických 

osob dovolat se neúčinnosti obchodních podmínek podle ustanovení § 1972 odst. 2 o. z.  

Ustanovení § 2898 o. z. zakotvuje právo domáhat se zdržení či odstranění závadného stavu nejen 
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osobám přímo dotčeným nekalosoutěžním jednáním, ale i právnickým osobám hájícím zájmy 

soutěžitelů nebo zákazníků. 

 

Konečně jde již o zmiňované oprávnění spotřebitelských organizací: Podle ustanovení § 25 odst. 2 

zákona o ochraně spotřebitele může návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního 

jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů podat a účastníkem takového řízení být sdružení nebo 

profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, nebo subjekt uvedený v 

seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany 

práv spotřebitelů. 

 Identifikace dotčených subjektů 

Na dotčené subjekty navrhovaného věcného záměru zákona o hromadných žalobách lze pohlížet 

z hlediska roviny procesněprávní nebo hmotněprávní. 

 

• V procesněprávní rovině jsou adresáty:  

 

Účastníci řízení  

Takové fyzické či právnické osoby, které budou mít způsobilost být účastníkem řízení, 

budou mít svá procesní práva a povinnosti. Okruh adresátů je pak závislý na zvolené 

variantě vztahující se k rozsahu uplatnitelnosti hromadné žaloby v určitých právních 

oblastech. 

Subjekt, který bude zveřejňovat informace o probíhajícím kolektivním řízení apod. 

Opět záleží na obecně zvolené variantě, i řešení ad hoc – může to být soud, zástupci 

veřejných sdělovacích prostředků, správce skupiny, skupinový zástupce  či jejich advokát 

atd. 

Soudy 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

• Dotčenými subjekty v hmotněprávní rovině jsou v zásadě všichni obyvatelé České 

republiky – konkrétně zejména: 

spotřebitelé 
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malí, střední a velcí podnikatelé (finančnictví, zemědělská produkce, výroba zboží, 

poskytování zdravotnických a právních služeb, energetika, vodárenství, chemický průmysl, 

cestovní ruch apod.)  

spolky založené k ochraně zájmů spotřebitelů, životního prostředí a dalších zájmů 

(spotřebitelské organizace a neziskové organizace na ochranu před diskriminací, ochranu 

životního prostředí apod.) 

pacienti 

zaměstnavatelé 

zaměstnanci 

stát, nejednal-li v roli suveréna 

 Popis cílového stavu 

 

Obecným cílem je, aby současná právní úprava reflektovala potřeby společnosti, a reagovala tak na 

její vývoj ve spotřebitelském, podnikatelském a obecně právním styku. 

 

Věcné řešení nové právní úpravy je založeno zejména na následujících záměrech, které odráží 

podstatu problému neexistujícího kolektivního řízení: 

1) zajištění přístupu k soudu i osobám, které by jinak svůj nárok samy neuplatňovaly, protože 

se jim to z ekonomického hlediska nevyplatí; 

2) vytvoření efektivního hospodářského a společenského stimulu, který by vedl k co nejširšímu 

prosazení reparační a preventivní funkce deliktního práva v případech činností, jež zasahují 

široký okruh osob; 

3) naplnění principu procesní ekonomie, tj. hospodárnosti řízení a efektivity soudnictví (zejm. 

odbřemenění soudů); 

4) komplexní úprava nákladů řízení; 

5) posílení zásady jednotného rozhodování ve shodných či obdobných případech. 

 

Ad 1) 

Cílovým stavem nové právní úpravy je zajištění lepšího přístupu k justici zejména 

spotřebitelům, ale i dalším jednotlivcům, kteří budou splňovat podmínky, a to vzhledem 

k možnému využití kolektivní ochrany jejich práv. Účelem je zejména zamezit problému tzv. 

racionální apatie, jak bylo uvedeno výše v kapitole 1.2. Poškozené osoby nemají zájem řešit a 
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uplatňovat své bagatelní nároky, protože je to pro ně z ekonomického hlediska nevýhodné. 

Spotřebitel či spolek založený k ochraně určitých zájmů bude mít možnost využít tohoto 

institutu a obrátit se na soud v rámci kolektivního sporu, a to například i u nároků nízké 

hodnoty. Tato možnost tak poskytne prostor i pro uplatňování práv a nároků, které by jinak sám 

spotřebitel neuplatňoval vůbec. Tím dojde k zamýšlenému cíli popsanému výše. 

 

Ad 2) 

S odstraněním problému tzv. racionální apatie souvisí i to, že práva spotřebitelů, ale i jiných 

dotčených osob, by konečně mohla být efektivně prosazována. To by jednak vedlo k tomu, že 

jejich nároky, které ve svém souhrnu dosahují obrovských rozměrů, by konečně byly vymáhány 

– v tuto chvíli totiž existují oblasti, kde se v zásadě většina utrpěných újem nevymáhá, a 

nezákonně získaný užitek tak zůstává u škůdce (reparační funkce deliktního práva). 

 

Vedlejším produktem tohoto aktivního hájení práv poškozenými osobami by bylo vytvoření 

účinného nástroje vůči všem, kteří doposud z tohoto stavu těží. Podnikatelské a další subjekty, 

které ve stávajícím právním systému mohou de facto beztrestně poškozovat zájmy spotřebitelů, 

jiných podnikatelů atd., budou pod hrozbou značné výše povinnosti k náhradě a nákladných 

soudních řízení raději upouštět od své činnosti a ideálně tuto činnost napříště již nezahajovat 

(preventivní funkce deliktního práva). 

 

V této souvislosti je vhodné zmínit zkušenosti zahraničních právních řádů, že v případě zahájení 

kolektivního řízení existuje vysoká pravděpodobnost uzavření smíru ze strany škůdce, neboť je 

pro něj smírné vyřešení sporu výhodnější nežli dlouhé soudní řízení s nejistým koncem. 

V uzavřeném smíru se škůdce zaváže k odstranění závadného stavu a poskytnutí odpovídající 

kompenzace poškozeným. 

 

Ad 3) 

Teoreticky institut hromadných žalob slouží jako prostředek pro řešení více řízení se stejným 

předmětem, tj. se stejným či obdobným zájmem žalobců. Tím hromadná žaloba umožňuje 

zajistit princip hospodárnosti řízení, neboť nebude docházet k opakovanému zjišťovaní 

obdobného skutkového stavu, stejně tak nedojde k opakujícím se právním analýzám, které by 

byly potřebné pro rozhodnutí. S tímto souvisí i otázka odbřemenění soudů, tzn. možnost využití 
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projednání sporů v rámci jednoho kolektivního řízení. Toto bude efektivnější a hospodárnější 

alternativou než projednání skutkově a právně shodných případů izolovaně. 

 

Ad 4) a 5) 

Dále se soud v rámci společného řízení lépe vypořádá s otázkou nákladů řízení, potažmo 

určením výše soudního poplatku. Budou komplexně upravena pravidla pro určení nákladů 

řízení, což bude mít dopad na účastníky sporu i z hlediska právní jistoty.  

 

Současně na základě výše uvedených skutečností bude zamezeno nejednotnosti v rozhodovací 

praxi soudů, a bude tak zajištěna i standardní míra předvídatelnosti soudních rozhodnutí 

a legitimního očekávání, že podobný případ by měl být řešen stejně. 

 

Stav, který si nová právní úprava klade za cíl, je tedy zavedení takového systému kolektivního 

uplatňování práv jednotlivců, který bude reflektovat samotnou definici tzv. hromadných žalob, 

jejich vymezení podle druhu věcné legitimace a současně bude podrobně upravovat předmět řízení, 

vymezení pravidel, kdy soud může rozhodovat o celém sporu a kdy o částech, dále o podmínkách 

pro určení a rozdělení náhrady škody (újmy), zajištění výkonu rozhodnutí a v neposlední řadě 

určení nákladů řízení. 

 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že je potřeba přijmout právní úpravu, která by usnadňovala 

kolektivní uplatňování práv. Tedy úpravu, která by vyvažovala požadavek na efektivní 

a hospodárnou ochranu subjektivních práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob 

a požadavek, aby zejména nedocházelo ke zneužívání právní úpravy kolektivního soudního řízení. 

Obojí jednak ve vztahu k jednotlivým účastníkům (resp. osobám, o jejichž zájmy jde), jednak ve 

vztahu ke státu (roz. ve vztahu k soudnictví). 

 

Cílem je přijmout novou komplexní právní úpravu, která by reagovala na nároky a požadavky 

moderní společnosti a právního státu. Z těchto důvodů je vhodné uvažovat o tom, že řízení 

o tzv. hromadných žalobách nebude nikterak omezeno co do různých oblastí práva, ale bude 

umožněno vždy tam, kde vznikají hromadné nároky. Zejména půjde o otázky spotřebitelské, 

environmentální, uplatnění náhrady škody, ochranu před nekalou soutěží či o investiční nástroje. 
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 Zhodnocení rizika 

Jak bylo výše uvedeno, současná právní úprava je zastaralá a jeví se jako neefektivní; komplexnější 

úprava tzv. hromadných žalob zatím neexistuje. Na úrovni EU taktéž neexistuje žádná závazná 

společná úprava, nicméně EU ve svých doporučeních konstatuje, že členské státy by měly vytvořit 

systémy kolektivní ochrany práv jednotlivců. Ve většině členských států EU jsou tzv. hromadné 

žaloby již součástí právní úpravy. Koncepční varianty tak mohou vycházet ze zahraničních vzorů. 

 

Přestože kolektivní ochrana individuálních práv není cílena na určité oblasti, bude nejvíce dopadat 

na postavení spotřebitelů. Právě v této oblasti se zřejmě nejvíce projevuje riziko spojené 

s nezavedením kolektivní ochrany práv. Jak bylo výše uvedeno, spotřebitelům se často nevyplatí 

bagatelní nároky uplatňovat a raději na ně rezignují. Na straně podnikatelů může vést vědomí 

apatického přístupu spotřebitelů ke stimulaci nekalého obchodního jednání. Hrozí tak riziko dalšího 

prohlubování a neřešení této situace.  

 

Současně je však nutné pamatovat i na rizika spojená s těmi několika případy, které se k soudu již 

dostanou. Jde sice o minimum případů (viz riziko spojené s neřešením racionální apatie), i takovéto 

případy se ovšem vyskytují, a v takové chvíli je nutné regulovat množství nápadu na soud. Ulehčení 

představuje právě možnost zavedení kolektivní ochrany, neboť sdružuje obdobné individuální 

nároky tak, aby o nich mohlo proběhnout jediné řízení. Jestliže se tento institut nezavede, je zde 

další riziko postupného zahlcování soudní soustavy, kdy každý jednotlivý nárok bude posuzován 

izolovaně v samostatném řízení. 

 

V případě nepřijetí nové právní úpravy Česká republika se také nenaplní očekávání EU, která jasně 

zformulovala doporučení směřující k zavedení kolektivní ochrany individuálních práv. Fakt, že je o 

této problematice diskutováno na unijní úrovni, vede k přesvědčení o jejím značném významu 

v globalizovaném světě. 

 

Se zavedením hromadných žalob založených primárně na režimu opt-out může být spojeno riziko 

vyplývající zejména 

 

I) ze snahy strany žalující či osob s ní propojených zneužít tohoto institutu proti osobě 

žalovaného – tyto případy mohou mít různý původ i motivaci. Může jít jak o případy zneužití 
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tohoto institutu k reputačnímu či majetkovému poškození žalovaného, tak o všemožné pokusy 

donutit žalovaného podáním žaloby k určitému jednání, které může či nemusí souviset s jejím 

předmětem. Taktéž může jít o snahu získat neoprávněný prospěch ze samotného vedení 

hromadného řízení motivovanou vidinou odměny za úspěch ve věci,  

 

II) ze snahy žalovaného či osob s ním propojených využít hromadné řízení ve svůj prospěch – 

jedná se o jev známý v kontextu insolvenčního řízení jako tzv. koncernový únos. Tyto případy 

mohou mít různou podobu. Spojujícím prvkem je však snaha žalovaného či potenciálního 

žalovaného neoprávněně ovlivňovat průběh hromadného řízení. Může jít podle okolností jak o 

zahájení řízení z pozice žalovanému spřízněných stran s cílem dosáhnout pro něj žádoucího 

výsledku, popřípadě různé procesní obstrukce (např. podání vadného návrhu u místně nepříslušného 

soudu atd.), 

 

III) ze snahy členů skupiny uplatňovat nejisté či smyšlené nároky, popřípadě nároky, jejichž 

vymáhání soudní cestou se může z obecného hlediska jevit jako nevhodné či neefektivní – 

tento případ morálního hazardu může být vyvolán faktem, že z vedení hromadného řízení pro členy 

skupiny nevyplývají bezprostředně žádné přímé negativní následky, například v podobě povinnosti 

hradit náhradu nákladů řízení. Může mít jednak formu aktivní participace, která se může projevovat 

v podobě sudičství. Jednak může jít o případy pasivní participace, kdy může být hromadné řízení 

vedeno v zájmu osob, které by se o svá práva ani za výhodnějších podmínek samy nikdy nebraly. 

 

Následující část se věnuje jednotlivým rizikům spojeným s možným zneužitím institutu hromadné 

žaloby i konkrétním opatřením na jejich eliminaci. 

 

1. Regulace subjektů oprávněných podat návrh na zahájení řízení 

Za ohnisko výše popsaných rizik zneužití uvedených pod I) a II) lze považovat již samu legitimaci 

k podání návrhu na zahájení řízení, u níž vymezení osobní působnosti může podstatným způsobem 

ovlivňovat míru, v níž se tato rizika mohou projevit. Mimo jiné z tohoto důvodu se navrhuje 

oprávnění k zahájení řízení limitovat na osoby, které budou splňovat dostatečné požadavky na 

kvalifikaci, solventnost, bezúhonnost a důvěryhodnost. Předpokládá se nezbytnost získat pro výkon 

dané činnosti akreditaci ministerstva. Akreditace žalobce bude vždy vyžadována v případě žaloby 

na plnění usilující o projednání v režimu opt-out. Důvodem je vyšší riziko těchto řízení z hlediska 

popsaných forem zneužití. V případě zbývajících druhů hromadných žalob (žaloby na zdržení a 
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určení, všechny žaloby v režimu opt-in) budou procesně legitimováni také členové skupiny a 

spolky. Zejména v případě spolku, který sám není nositelem hmotněprávního nároku, je rovněž 

vhodné zvážit stanovení určitých požadavků stran kvalifikace, solventnosti, bezúhonnosti a 

důvěryhodnosti. S přihlédnutím k nižšímu riziku zbývajících druhů hromadných žalob a preferenci 

zájmu na přístupu ke spravedlnosti by však měly být tyto požadavky stanoveny méně přísně než u 

akreditovaných osob. Jejich splnění bude v rámci zkoumání procesních podmínek posuzovat soud. 

Výkon činnosti akreditované osoby (správce skupiny) bude ve vztahu ke konkrétnímu řízení 

podléhat v nezbytném rozsahu dohledu soudu (pokud jde o řádné zastupování skupinového zájmu 

a plynulost řízení), na plnění podmínek povolení a výkon činnosti správce v obecné rovině bude 

dohlížet ministerstvo. S ohledem na vymezení dohledové role ministerstva lze zvážit rovněž 

zakotvení odpovídající úpravy přestupků (např. přestupek za podání zjevně zneužívajícího návrhu, 

jenž byl z tohoto důvodu soudem odmítnut). 

 

2. Zveřejňování informací o hromadném řízení 

Již se samotným faktem zveřejnění informace o vedeném hromadném řízení může být spojována 

obava z možných případů zneužití tohoto institutu. Ta může vycházet z potenciálu negativní 

publicity spojené s podáním hromadné žaloby, která se může stát prostředkem zneužívajícího 

jednání kupříkladu v konkurenčním boji. 

 

Tento jev může mít určitou paralelu v podobě zneužívajících věřitelských insolvenčních návrhů. 

Ty podle právního stavu platného do 30. 6. 2017 využívaly toho, že insolvenční soud měl de facto 

bez dalšího povinnost oznámit zahájení insolvenčního řízení vyhláškou zásadně do 2 hodin poté, 

kdy mu došel insolvenční návrh. Poučen řadou případů zneužití přijal zákonodárce novelu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen ins.z. nebo „insolvenční zákon“), 

provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., jíž bylo zavedeno tzv. předběžné posouzení insolvenčního 

návrhu podaného věřitelem (§ 100a ins. z.) s možností odmítnout zjevně bezdůvodný návrh 

v režimu tajnosti a další opatření na eliminaci těchto případů. 

 

Předně je však třeba konstatovat, že srovnávání dopadů podání věřitelského insolvenčního návrhu 

s podáním hromadné žaloby není zcela přiléhavé. Obecně se lze domnívat, že podání insolvenčního 

návrhu představuje do sféry dlužníka citelnější zásah, a to především s ohledem na účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 ins. z.). Zahájení hromadného řízení naproti tomu 

z právního hlediska bez dalšího nepůsobí žádné zásadní následky, které by se mohly negativně 
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podepsat na dalším výkonu činnosti žalovaného či na něj navázaných osob (zejm. dodavatelé, 

odběratelé, zákazníci, zaměstnanci). Žalovaný zahájením hromadného řízení není nikterak 

omezován v nakládání se svým majetkem, dříve zahájená řízení týkající se žalovaného a jeho 

závazků mohou nadále pokračovat atd. Vyloučena ani zásadně omezena není také možnost věřitelů 

uplatňovat své nároky individuální cestou. 

 

Jediným relevantním rizikem spojeným se zveřejněním údaje o zahájeném hromadného řízení je 

riziko negativní publicity, která se může projevovat spíše v mimoprávní (především 

psychologické) rovině. I zde je však na místě pochybnost o tom, zda je tento možný dopad 

potenciálně citelnější než za stávajícího stavu, za něhož je možné obdobného efektu docílit i jinými 

méně nákladnými prostředky (např. dehonestační kampaní, dodavatelským či zákaznickým 

bojkotem, podáním trestního oznámení atd.). Riziko negativního reputačního působení hromadné 

žaloby se tak může zakládat v podstatě jen na relativní novosti tohoto institutu a předpokládané 

nízké četnosti jeho užití, s čímž může být spojena teoreticky vyšší veřejná pozornost. Uplatnění 

žaloby však bez další manipulativní či zavádějící publicity není způsobilé takové emoce jako strach, 

hysterii či nepochopení samo o sobě vyvolat. Eliminace tohoto rizika je nicméně odvislá právě od 

způsobu, jakým bude veřejnost o průběhu hromadného řízení informována. Za účelem 

minimalizace popsaných rizik se proto navrhuje přijetí následujících opatření: 

 

a) Těžiště informování dotčených osob o zahájeném řízení by mělo spočívat primárně na 

správci skupiny – tím by měly být minimalizovány případné negativní dopady spojené s 

uveřejněním údaje veřejnou mocí, které může v psychologické rovině zakládat určitou předpojatost 

vzhledem k relevanci vedení daného řízení, 

b) Údaj o vedení hromadného řízení by měl být v centrální databázi hromadných řízení 

vedené veřejnou mocí uveřejněn až po udělené certifikaci – tím bude zabezpečeno, že v databázi 

nebudou uveřejněny údaje o řízeních, která jsou vedena na základě zjevně zneužívajících návrhů, 

c) Informace o řízeních v centrální databázi budou omezeny jen na nezbytné minimum – 

centrální databáze bude obsahovat jen základní a obecnou identifikaci řízení (označení správce 

a žalovaného, spisovou značku a předmět řízení) a obecné informace o jeho průběhu (datum 

zahájení, právní moc certifikačního rozhodnutí, lhůta a postup pro případné uplatnění pohledávek či 

vystoupení z řízení), v podrobnostech bude odkázáno na zdroje informací poskytované správcem 

(např. na jeho webových stránkách). Databáze nebude na rozdíl od insolvenčního rejstříku zpravidla 

obsahovat listiny zachycující samotné procesní úkony či jiné dokumenty vztahující se k řízení a 
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osobám na něm zúčastněným. Budou-li, lze takové materiály výjimečně obsaženy, bude náležitým 

způsobem zajištěna ochrana osobních údajů všech dotčených osob (např. v podobě využití 

anonymizace či přidělení jedinečných identifikátorů nahrazujících označení člena skupiny). 

 

3. Soudní poplatek 

Dílčím nástrojem směřujícím k odrazení od podávání zneužívajících návrhů je rovněž adekvátní 

nastavení poplatkové povinnosti. Navrhovaný soudní poplatek je konstruován jako dvoufázový. 

První poplatek za návrh na zahájení řízení je navrhován pevnou sazbou v dostatečné výši 

(zvažována je sazba odpovídající poplatku za návrh na zahájení individuálního řízení, jehož 

předmětem je peněžité plnění ve výši kolem 250-500.000 Kč), aby tomuto požadavku vyhovoval 

a zároveň neměl rdousící efekt na podávání důvodných návrhů. Druhá sazba poplatku se určí 

procentem z předmětu řízení, půjde-li o peněžité plnění. Tento poplatek bude splatný v přiměřené 

lhůtě po právní moci pozitivního certifikačního rozhodnutí a do doby jeho zaplacení nebude 

v centrální evidenci hromadných žalob uveřejněna informace o zahájeném řízení ani nebude 

moci soud v řízení pokračovat. 

 

4. Certifikace – odmítnutí zjevně zneužívajících návrhů 

Předpokladem vyloučení zneužívajících praktik je nejen v hromadném řízení jejich včasné 

rozpoznání a vyvození patřičných důsledků. Za tím účelem se navrhuje stanovit jako jednu 

z podmínek řízení, která by měla být zkoumána soudem z úřední povinnosti již v řízení 

o certifikaci, že návrh nepředstavuje šikanózní výkon procesního práva. Zkoumání této 

podmínky nepředpokládá věcné posuzování uplatňovaného nároku, zneužívající výkon procesního 

práva může vyplynout případně z jiných okolností, které mohou být soudu známy (např. věřitelův 

dřívější návrh na zahájení insolvenčního řízení doložený uplatňovanou nebo obdobnou 

pohledávkou byl odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, popřípadě věřitelův dřívější návrh na nařízení 

předběžného opatření byl ve skutkově obdobné věci odmítnut) nebo doloženy žalovaným 

neprodleně po podání návrhu (např. prominutím dluhu, dohodou o narovnání či poukazem na jiné 

skutečnosti vztahu k žalobci). 

 

5. Jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla v důsledku řízení o hromadné 

žalobě anebo povinné pojištění 

Jedním z prvků, které mohou zvyšovat zneužívající potenciál hromadných žalob, je případná 

absence rychlého a účinného prostředku umožňujícího reparaci újmy vzniklé v důsledku řízení 
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o zneužívající žalobě. Tomuto riziku lze čelit zavedením efektivního a osvědčeného mechanismu, 

který se v procesním právu již v současnosti uplatňuje (Srov. § 75b a násl. o. s. ř., § 12 zákona č. 

262/2017 Sb.). V řízení o hromadné žalobě by tak mělo být připuštěno uložit žalobci povinnost 

složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout v důsledku řízení 

o hromadné žalobě. V návaznosti na odmítnutí hromadné žaloby pro zjevnou bezdůvodnost by 

mělo být možné podat v přiměřené lhůtě po skončení hromadného řízení žalobu, o níž by 

rozhodoval soud, který rozhodoval o hromadné žalobě, a příslušný nárok by mělo být možné 

uspokojit ze složené jistoty, popřípadě pojištění správce skupinového nároku. 

 

6. Povinnost k náhradě nákladů řízení 

S přihlédnutím k problému tzv. racionální apatie je pro efektivní fungování hromadných žalob 

v režimu opt-out nezbytné, aby nositel hmotněprávního nároku nenesl v souvislosti 

s jeho uplatněním žádné výraznější riziko včetně povinnosti k náhradě nákladů řízení. Tento stav 

může na straně tohoto věřitele vést k většímu sklonu k riziku, které se může podle okolností 

projevovat kupříkladu snahou o uplatňování nejistých či smyšlených nároků či snahou pokračovat 

ve vedení řízení i za situace, kdy se nevyvíjí příznivě. S ohledem na předpoklad relativně nízkých 

individuálních nároků v režimu opt-out (vyšší nároky spíše odůvodňují volbu opt-in) však nelze 

toto riziko kvalifikovat jako značné. Přesto by měl být vyšší sklon věřitele k riziku zásadním 

způsobem korigován povinností uplatňovat nárok prostřednictvím správce skupiny. Ten budu 

na výsledku řízení naopak bezprostředně majetkově zainteresován. Jemu bude v konečném 

důsledku uložena povinnost k náhradě nákladů v případě neúspěchu ve věci, což bude posilovat 

jeho averzi či obezřetnost k riziku. Na druhou stranu je třeba za určitý zdroj nežádoucího jednání 

považovat vidinu beneficia odměny vázané na předmět řízení, která může rovněž správce skupiny 

podněcovat k podstupování nepřiměřeného rizika, či uplatňování nejistých nebo nadsazených 

pohledávek. Korektivem tohoto rizika by však měly být již výše popsané nástroje, především 

dohled ministerstva a soudu, popřípadě odpovídající úprava přestupků a sankcí pokrývající typická 

škodní jednání. 

 

7. Zapojení člena skupiny do iniciace řízení a jeho možnost z řízení vystoupit 

Zavedení hromadných žalob může v krajním případě vytvářet riziko, že mohou být uplatňovány 

i takové nároky, které by samy jejich hmotněprávní subjekty ani za výhodnějších podmínek (např. 

při snížení soudního poplatku a dostupnějších cenách služeb právní pomoci) neuplatňovaly. Jedním 

z myslitelných případů takového jevu je stav, kdy jsou zde takové zvláštnosti vztahu mezi 
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oprávněným a povinným, v němž existují mimoprávní důvody, proč nezahajovat soudní řízení 

(např. pokud mezi členy skupiny a potenciálně žalovaným existuje úzký dodavatelsko-odběratelský 

vztah, u něhož by vedení soudního řízení mohlo narušovat vzájemnou důvěru a další spolupráci). 

Vznik takových případů je však minimalizován skutečností, že správce skupiny nezúčastněný na 

tomto vztahu nemůže řízení zahájit o své vůli, ale potřebuje k tomu souhlas alespoň jednoho člena 

skupiny. Je-li takový souhlas dán, mají zároveň ostatní členové skupiny možnost z řízení vystoupit. 

 

Další představitelným projevem uvedeného rizika je případ, kdy jsou jednotlivé nároky natolik 

nízké (např. v řádu jednotek korun), že u členů skupiny nelze předpokládat zájem vést řízení ani při 

nulových nákladech. Přirozenou bariérou vzniku takových případů je již výše zmíněný soudní 

poplatek, díky čemuž nelze předpokládat ekonomickou výhodnost vedení řízení s hodnotou sporu 

nepřesahující 250.000 - 500.000 Kč. I kdyby však nastal případ, kdy dílčí zanedbatelné nároky ve 

svém souhrnu výrazně tento přirozený práh převýší, musí zde být opět alespoň jeden člen skupiny 

ochotný vynaložit byť nízké náklady spojené se zapojením do iniciace sporu (udělení souhlasu 

správci s uplatněním nároku). Existuje-li alespoň jeden člen skupiny ochotný vynaložit určité 

náklady spojené s iniciací sporu, je racionální spíše usuzovat na obecnou ochotu členů skupiny 

řízení vést (nejde-li o zneužívající návrh), nežli naopak. 

 

Konečně lze z určitého hlediska negativně hodnotit i takové případy, kdy hromadné žaloby v části 

společnosti prohloubí dojem, že není potřeba se aktivně brát o svá práva (vigilantibus iura) a že 

postačí využít situace, kdy tak učiní někdo jiné (tzv. free riding neboli problém černých pasažérů). 

V tomto ohledu je třeba říci, že smyslem hromadných žalob je toliko řešení problému racionální 

apatie vycházející z ekonomické nerentability individuálního vedení sporu o pohledávky, které ve 

svém souhrnu ani není hospodárné řešit v samostatných řízeních. Rozhodně by však neměly sloužit 

jako zdroj nového typu černého pasažérství, které by se uplatnilo i v případech, u nichž dává smysl 

vést individuální spor. Tyto případy by buď vůbec nemělo být možné řešit v hromadném řízení, 

anebo by měl být pro jejich řešení zvolen režim opt-in. Zároveň je třeba uvést, že i v případě 

hromadných žalob projednávaných v režimu opt-out lze na každém členu skupinu požadovat 

určitou aktivitu přinejmenším ve fázi výplaty přisouzené částky. 

 

 

Jde-li o další rizika spojená s přijetím kolektivních žalob, jde jednak o rizika spojená s faktickým 

dopadem na právní vztahy, primárně však o rizika spojená s právem procesním. 
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V případě faktických dopadů je možné očekávat dopad na činnost některých podnikatelů, kteří 

budou muset zohlednit existenci kolektivních žalob ve své činnosti. Rizika spojená s tímto dopadem 

lze spatřovat v hrozbě, že ne všichni podnikatelé budou schopni se s touto novou situací vypořádat. 

Nutné je přitom oddělit případy těch aktérů, kteří ze stávajícího neřešení problému záměrně těží. 

V tomto případě totiž o riziku nelze hovořit. Naopak jde o jev, který je zcela žádoucí.  

 

Naproti tomu tam, kde došlo k zneužívajícímu podání žaloby, kdy žalobou požadovaný nárok 

neexistuje, může skutečně dojít k negativnímu zásahu do činnosti poctivého podnikatele. Ve chvíli, 

kdy přitom půjde o skupinovou žalobu, mohou být případné finanční následky likvidační. Tomuto 

riziku se dá nicméně předejít, a to nástroji jako je odpovědnost advokáta za výsledek sporu, vysoký 

soudní poplatek či diskrece soudu u posuzování, zda k podání hromadné žaloby jsou splněny 

podmínky či nikoliv (oddělená fáze certifikace - srov. dále). 

 

S tím souvisí riziko nárůstu cenové hladiny. Výrobci/dodavatelé by mohli v důsledku obav 

z budoucích možných sporů reagovat navýšením cen tak, aby pro případ, že ke sporu dojde, byly 

pokryty potenciální výdaje za řízení a riziko neúspěchu ve věci. 

 

K takové situaci však může dojít pouze ve výjimečných v případech, kde není dána dokonalá 

konkurence na trhu. Zároveň existuje mnoho nástrojů, které zdárně eliminují případný zneužívající 

potenciál hromadných žalob.  

 

V prvé řadě je třeba upozornit na to, že ke zdražení výrobků, resp. růstu cenové hladiny, dochází v 

důsledku zavedení nějaké nové hmotně-právní právní regulace, jíž by se podnikatelé museli 

přizpůsobit – to však není tento případ. Právní úprava, která hmotně-právně upravuje činnost 

podnikatelů, již existuje (normy bránící poškozování životního prostředí, normy na ochranu zdraví 

atd.). Hromadné žaloby mají jen umožnit, aby šlo již existující nároky efektivněji vymáhat. 

 

Jediný relevantní důvod, pro který by proto mohlo potenciálně k mírnému nárůstu cen dojít (a opět 

to platí jen pro oblasti s omezenou konkurencí), by tak mohla být snaha o promítnutí rizika 

spojeného se zneužitím hromadné žaloby k odstranění konkurenta (tj. situace, kdy by podnikatel 

řádně dodržoval veškeré právní normy a přesto by musel čelit hromadné žalobě). 
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Tato obava je však ke všem mechanismům nastaveným ve věcném záměru lichá. Věcný záměr 

obsahuje řadu pojistek, o nichž je pojednáno výše a dále v kapitole 1.6 závěrečné zprávy RIA. 

Kupříkladu obava z předčasného zveřejňování informací o započatém řízení, které by mohlo 

poškodit jejich dobrou pověst, je snížena na minimum, neboť teprve po skončení certifikační fáze a 

vydání kladného certifikačního usnesení nastává chvíle, kdy soud zveřejní informace o probíhajícím 

sporu. Jednou z podmínek udělení certifikace je rovněž posouzení, zda se nejedná o šikanózní 

výkon práva (k tomu blíže viz kapitolu 4.2.2), atd. 

 

Z těchto důvodů je potenciální riziko nárůstu cenové hladiny minimální a není důvodu se jej obávat. 

 

Posledními riziky jsou rizika procesního charakteru. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou 

všechny nároky uplatňovány u soudů, je možné, že nový systém povede ke krátkodobému zatížení 

vybraných soudů. To může být rovněž umocněno skutečností, že bude zapotřebí určitý časový 

prostor, než se uživatelská praxe stihne na nový typ řízení adaptovat. V této souvislosti je možné, že 

se vyskytnou další obtíže procesního charakteru, které budou souviset právě s nezkušeností právní 

praxe s obdobným typem řízení – ať už jde o otázky vedení řízení, otázky dokazování, důkazní 

nouze, otázky výkonu rozhodnutí atd. 

2 Terminologie, metodologie a komparace 

Vzhledem k zásadnímu významu navrhované právní úpravy pro právní řád České republiky 

a s ohledem na skutečnost, že jde o úpravu zcela novou a českému procesnímu právu doposud 

namnoze cizí, vkládá se před části věnující se návrhu variant řešení zvláštní část, jež pojednává o 

obecnějších otázkách. Lze ji vnímat jako shrnutí vytknuté před závorku, které je společné pro 

všechny následující kapitoly. 

 

V této obecné části se jednak navrhuje vymezit základní terminologii pro usnadnění porozumění 

textu. Dále se definuje metodologie, která osvětluje řazení zvláštních kapitol obsažených 

v navazující části variant řešení. V souladu s vytyčenou metodologií se dále uvádí stručná 

komparativní analýza mapující, jak se USA a jednotlivé vybrané státy Evropy s právní úpravou 

kolektivních žalob vypořádaly – to je dále cenným vodítkem pro vymezení jednotlivých variant 

řešení a zároveň referenčním kritériem při rozhodování o výběru nejvhodnější varianty. 
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 Terminologie 

Hromadné žaloby 

Terminologie problematiky týkající se kolektivní ochrany individuálních práv je doposud 

neustálená. Synonymicky a jako shrnující pojem jsou využívána označení „hromadná“, resp. 

„kolektivní žaloba“.12 Jde o typ žalob, který slouží k uplatňování obdobných nároků z týchž nebo 

obdobných protiprávních jednání, v němž dochází k hájení zájmu větší skupiny osob, bez ohledu na 

to, do jaké míry se tyto osoby mohou do řízení zapojit (k tomu dále). 

 

Druhy hromadných žalob - druhy řízení (reprezentativní/skupinové/spolkové/vzorové) 

Je možné uvažovat o několika skupinách hromadných žalob, na základě kterých je řízení následně 

charakteristicky vedeno. Typy kolektivních žalob jsou: 

 

• Skupinová žaloba 

Pro skupinovou žalobu je charakteristické, že žalobce má zpravidla věcnou legitimaci 

k uplatnění nároku (ale nemusí - např. žaluje-li právnická osoba v zájmu třetích osob anebo 

žaluje-li orgán veřejné moci) a současně účinky takového řízení platí i pro jiné osoby, které 

se na řízení přímo nepodílely, ale mají obdobný nárok vyplývající z téhož jednání či stavu. 

Tyto osoby mohou následný rozsudek vymoci v rámci exekučního řízení. Jejich postavení se 

liší podle toho, zda jde o řízení založené na opt-in nebo opt-out principu (k tomu dále). 

Osoby, o jejichž právech se jedná, mají v řízení omezená práva. 

 

• Reprezentativní a spolková žaloba 

V řízení o reprezentativní žalobě vystupuje jeden vybraný subjekt jménem skupiny 

poškozených, sám není ve věci aktivně věcně legitimován, je však procesně legitimován 

hájit zájmy skupiny. Členové skupiny nejsou formálně účastníky řízení a nemají v něm ani 

žádná práva. Jako zvláštní kategorie reprezentativní žaloby se někdy odlišuje tzv. spolková 

žaloba: procesní legitimaci zde má spolek, jehož cílem je ochrana určitých zájmů.  

 

• Vzorová žaloba 

Cílem této žaloby je vyřešit určitý problém (otázku skutkovou či právní) ve „vzorovém“ 

řízení, přičemž závěry tohoto řízení je poté možné použít u všech dalších zahájených řízení, 

                                                 
12 Blíže k terminologii srov. Balarin, J., op. cit., s. 15 a násl. 
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v nichž se řeší stejná otázka. Může jít přitom o svoji povahou řízení skupinové 

i reprezentativní. 

 

Princip opt-in a opt-out 

Režim opt-in i opt-out představují stěžejní otázku, která určuje podobu, nastavení i účinky 

hromadného řízení. Základní rozdíl mezi oběma řízeními je postavení členů skupiny a jejich 

zapojení do řízení.   

 

V případě režimu opt-in je výsledek kolektivního sporu závazný vždy pouze pro ty, kteří se do 

takového sporu řádně přihlásili. Tzn. pouze nárok těch, kdo výslovně projevili vůli, bude 

předmětem řízení.  Ostatní potenciální žalobci mohou své právo žalovat samostatně. Uvedený 

přístup se vyskytuje zejména v kontinentální Evropě. 

 

Režim opt-out je založen na opačném přístupu. Nároky všech osob, které splňují příslušné 

podmínky, tedy typicky mají totožný či obdobný nárok, který plyne z podobného skutkového a 

právního stavu, jsou projednány v kolektivním sporu. Chce-li člen skupiny žalovat samostatně 

anebo chce-li se svého nároku dobrovolně vzdát, musí projevit vůli a z řízení vystoupit. Uvedený 

přístup je typický pro USA a další země common law, dále se s ním lze setkat též v některých 

zemích Evropy (Norsko, Belgie, Španělsko, Velká Británie či Portugalsko). 

 

Certifikace 

Certifikací je míněna první fáze řízení, v níž soud zkoumá, zda jsou vůbec dány podmínky 

kolektivního řízení. Cílem odlišení tzv. certifikace je co nejdříve postavit najisto otázku, zda jsou 

naplněny předpoklady hromadného řízení (zda je zde větší počet osob, kterým z obdobného 

právního vztahu vznikl obdobný nárok). Tato fáze může být více či méně formalizovaná, podmínky 

pro udělení certifikace mohou být různé, stejně tak skutečnost, zda se lze proti rozhodnutí o 

neudělení certifikace bránit, či nikoliv. Klíčové je nicméně to, aby nedošlo k věcnému projednání 

sporu do doby, než se soud ujistí o vhodnosti případu pro projednání v režimu kolektivního řízení, 

či řečeno jinak, aby nakonec žalobu neodmítl právě jen z důvodu, že nenaplnila podmínky 

kolektivního řízení. 
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Zástupce skupiny/reprezentant skupiny (class representative) 

Zástupce či reprezentant skupiny je osoba, která reprezentuje skupinu v průběhu řízení. Zástupce 

skupiny je sám aktivně legitimován k podání žaloby, je jedním z poškozených a je tedy členem 

skupiny. Od ostatních členů skupiny se odlišuje tím, že „vystoupil z davu“ a zahájil o svém nároku 

řízení, nikoliv však individuální, ale kolektivní. Řízení tak nyní vede nejen ve svém zájmu, ale i 

v zájmu ostatních členů skupiny. V tomto ohledu musí být jeho nárok ve vztahu k nárokům 

ostatních členů skupiny typický (podmínka typicality - srov. dále).  

 

Je nutné jej odlišovat od právního zástupce čili advokáta (class counsel), který skupinového 

reprezentanta v řízení zastupuje. Advokát je jen procesním zástupcem, o jeho nároku se nejedná. A 

případně též jiné osoby, které zahájí řízení v zájmu třetích osob (správce skupinových nároků), 

kterým může být investor anebo veřejně prospěšný spolek. 

 

 Metodologie 

A. Opt-in či Opt-out 

Základní otázku, kterou je nutné zodpovědět, je zvolení režimu projednávání podle principů opt-

out, anebo opt-in. 

 

B. Obecnost žaloby 

Obecností žaloby je myšleno, v jakých oblastech bude možné žalobu uplatňovat. Je nutné určit, zda 

bude žaloba dopadat na všechny právní oblasti bez omezení nebo jestli se žaloba uplatní pouze 

v rámci vybraných vztahů, např. v rámci ochrany spotřebitele či pro účely nekalé soutěže. 

 

C. Nároky 

Na základě podané žaloby se může žalobce domáhat: 

• určení, zda došlo či nedošlo k protiprávnímu jednání (petit určovací),  

• náhrady škody (žaloba na plnění), 

• zdržení se protiprávního jednání (negatorní nárok) či 

• odstranění protiprávního stavu.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

37 

 

D. Procesní legitimace (aktivně věcně legitimovaní/spolky/veřejná žaloba) 

Okruh adresátů, kteří budou procesně legitimováni k podání žaloby podle nové úpravy, může být 

následující: 

• Jednotlivé osoby, kterým vznikl nárok uplatnitelný hromadnou žalobou, a které tak budou 

mít aktivní věcnou legitimaci. 

• Zástupce skupiny vystupující jménem všech členů skupiny, kteří však nebudou mít procesní 

práva a povinnosti jako účastníci řízení. 

• Spolky, které byly založeny na ochranu určitých zájmů. 

• Správce skupinového nároku jakožto zvláštní k této činnosti akreditovaný subjekt. 

• Lze uvažovat o aktivní procesní legitimaci veřejného ochránce práv, který bude takto 

legitimován ze zákona, jestliže žaloba bude podána ve veřejném zájmu. 

 

E. Certifikace 

Dále je nutné stanovit, zda úprava bude předpokládat zvláštní stádium řízení v podobě certifikace, 

kdy soud bude samostatně posuzovat splnění procesních podmínek a to, zda nejde o zneužívající 

návrh. O tom bude rozhodovat zvláštním usnesením. 

 

F. Příslušnost 

V otázce věcné příslušnosti se nabízí několik variant možného řešení. Lze uvažovat o tom, že věcně 

příslušnými budou v prvním stupni soudy okresní či soudy krajské. Další subvariantou je, že se 

řízení bude soustředit u vybraných soudů (okresních či krajských).  

 

G. Uveřejňování 

Uveřejňování informací o probíhajícím sporu je základním bodem uplatňování kolektivní ochrany 

individuálních práv, a to ve všech jejích alternativách. Je potřeba, aby informace o probíhajícím 

sporu byly veřejně dostupné a poškození se měli možnost o zahájeném řízení dozvědět. V této 

souvislosti je třeba vážit vhodný prostředek pro zpřístupnění této informace, mezi nimi kupříkladu 

vhodnost využití hromadných sdělovacích prostředků či jiných forem hromadné komunikace. 

 

H. ADR/soudní smír 

Mimosoudní řešení sporů přináší pro obě strany sporu výhody, zejména co do rychlosti a efektivity 

řízení. Jedná se o alternativní postup, tj. jiný postup než klasickou soudní cestou. ADR je tak 
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efektivním nástrojem, který přináší rychlost, jednoduchost i nízké náklady, což se může projevit i 

v řízeních s kolektivním prvkem. V této souvislosti je třeba zkoumat vhodnost využití tohoto 

nástroje pro řízení s kolektivním prvkem. 

 

Rovněž je nutné vypořádat se s otázkou, zda smír uzavřený v průběhu soudního řízení musí 

splňovat kvalifikované požadavky, či zda postačí splnění podmínek stanovených obecným právním 

předpisem pro civilní řízení (§ 99 o.s.ř.). 

 

I. Náklady řízení a financování 

Financování řízení jako takového je jednou z nejpalčivějších otázek. Je nutné vyřešit, kdo bude 

povinen platit náklady vznikající v průběhu řízení, které zpravidla nejsou úplně zanedbatelné. 

 

V této souvislosti lze diskutovat zejména o otázce, kdo bude platit soudní poplatek a financovat 

řízení a zda by za tuto svoji činnost měl v případě úspěchu získat odměnu (nejde o odměnu 

právního zástupce za právní zastupování). Tato odměna by se měla odečítat od celkové vysouzené 

částky. 

 

Otázka financování se týká rovněž určení výše soudního poplatku a úpravy náhrady nákladů řízení. 

  

J. Výkon rozhodnutí 

Otázka výkonu rozhodnutí úzce souvisí s otázkou uplatnitelných nároků. Jestliže bude možno vydat 

rozhodnutí na zdržení se určitého protiprávního jednání, bude možné v rámci vykonávacího řízení 

vymáhat toto nepeněžité plnění ukládáním donucovacích pokut. Pokud se bude vymáhat peněžité 

plnění, které bylo přiznáno v soudním rozhodnutí, bude vykonávací orgán toto plnění vymáhat 

způsoby stanovenými občanským soudním řádem. Řešení otázky výkonu je rovněž závislé na volbě 

varianty týkající se míry závaznosti hromadného řízení pro osoby v obdobném postavení. 

Rozhodnutí soudu o kolektivní žalobě bude přitom exekučním titulem pro všechny dotčené osoby, 

které se buď do řízení přihlásily (opt-in), anebo které z něj naopak nevystoupily (opt-out). 
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 Komparace vybraných zahraničních právních úprav 

V následující části je shrnut přehled právních úprav kolektivního uplatňování práv v civilním 

soudním řízení (tzv. hromadné žaloby) v USA a ve vybraných evropských státech (Norsko, Belgie, 

Polsko, Švédsko, Rakousko, Německo, Francie). 

2.3.1 USA 

I. Obecně k čl. 23 Federal Rules for Civil Procedure 

Skupinová žaloba, tzv. class action, ve Spojených státech amerických (dále též „USA“) je 

považována za nejklasičtější formu hromadné žaloby v její ryzí podobě. Zároveň jde o velice 

efektivní procesní nástroj s obrovským praktickým dopadem, který v kombinaci s tzv. punitive 

damages odrazuje velké společnosti a koncerny od protiprávních jednání a zneužívajících praktik. 

  

Neboť je USA federálním státem, existuje class action federální a dále jednotlivé class actions na 

úrovni států, kdy každý stát k žalobě přistupuje trochu odlišně. Klíčovou je však v tomto ohledu 

federální právní úprava, obsažená v čl. 23 Federal Rules for Civil Procedure (dále též „FRCP“). 

Jednak proto, že ve vztazích mezi státy na úrovni federální vznikají a posuzují se ty nejzajímavější 

případy s rozsáhlým dopadem, jednak proto, že federální skupinová žaloba byla do značné míry 

vzorem pro většinu úprav v rámci jednotlivých států. Z tohoto důvodu je dále výklad věnován právě 

class action podle čl. 23 FRCP. 

 

II. Druhy a podmínky řízení, certifikace 

Tzv. class action podle federálního práva je společná pro všechny státy federace. Class action je 

hromadnou žalobou skupinovou, kterou žalobce (zástupce skupiny) uplatňuje nápravu porušení 

nejen svých vlastních práv, ale také práv hojného počtu dalších osob (členů skupiny). Skupinová 

povaha může být dána jak na straně žalobce tak straně na žalovaného. 

 

To, zda může proběhnout řízení o skupinové žalobě, zkoumá soud v úvodní fázi řízení. Zákon 

obecně vymezuje dva typy podmínek - jednak jde o „druh žaloby“, jednak o „vlastnosti skupiny“. 

 

K tomu, aby mohlo proběhnout skupinové řízení, musí jít předně o jeden z následujících typů 

žalob (alternativně): 
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a) Incompatible standards class action (čl. 23(b)(1)(A) FRCP) – skupinová žaloba 

uplatňující se v situaci, kdy by individuální řízení vytvářela riziko, že proti žalovanému 

bude vydáno několik vzájemně neslučitelných rozhodnutí. Neslučitelnost může 

spočívat v tom, že jsou vydána nekonzistentní rozhodnutí nebo různá individuální 

rozhodnutí, která by stanovila odpůrci skupiny nekompatibilní standardy jednání. 

b) Limited fund class action (čl. 23(b)(1)(B) FRCP) – v případě individuálních řízení by 

mohlo dojít k dispozici se zájmy osoby, která se na řízení nepodílela, nebo by mohly 

být její zájmy omezeny. Typicky jde o situace, kdy souhrn nároků členů skupiny 

přesahuje majetkovou podstatu na straně žalovaného (lze hledat paralely 

s insolvenčním řízením). 

c) Equitable (civil rights) class action (čl. 23(b)(2) FRCP) – skupinová žaloba, jejímž 

prostřednictvím lze uplatňovat nároky plynoucí z ekvity (common law). Jde o situace, 

kdy se žalovaný chová způsobem, který se dotýká všech členů skupiny – kdy žalovaný 

jednal nebo odmítl jednat na základě důvodů obecně použitelných na skupinu jako 

celek – a žaloba je tak v zájmu celé skupiny. Uplatňované jsou nároky určovací a 

zdržovací (aby se škůdce zdržel vypouštění nebezpečných látek do řeky v určitém 

místě apod.). 

d) Damages class action (čl. 23(b)(3) FRCP) – nejčastější a „nejpopulárnější“ druh žaloby 

určený k hromadnému uplatňování nároků na náhradu škody. V případě této žaloby 

zákon vyžaduje ještě dvě další podmínky, které musí být obě naplněny a které nejsou 

vyžadovány u předchozích typů: 

• Predominance – společné právní a skutkové otázky musí převažovat nad 

individuálními [srov. níže písmeno b)]. Soud má v případě tohoto posouzení 

širokou možnost diskrece.  

• Superiority – skupinová žaloba je účelnějším řešením sporu než jiné způsoby 

řízení (zejm. individuální). 

 

Jestliže je podána žaloba za splnění výše uvedených podmínek, musí být zároveň kumulativně 

naplněny podmínky o tzv. vlastnostech skupiny: 

a) Numerosity, tj. početnost 

Skupina potenciálních žalobců je natolik početná, že spojené řízení o individuálních 

nárocích by bylo neproveditelné či nepraktické. Minimální počet však není stanoven 

(v praxi se class action obvykle nepřipouští, jestliže skupina má méně než 21 členů, 
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zatímco více než 40 členů poměrně spolehlivě indikuje splnění kritéria numerosity). 

Jedná se o osobní rozměr, který požaduje, aby skupina byla dostatečně široká, ale též 

rozptýlená. Není vyžadováno, aby jednotliví členové byli v žalobě jmenováni. 

b) Commonality, tj. společná povaha 

Skutkové i právní otázky pro dané řízení musí být společné pro celou skupinu. Postačí 

při tom, aby zde byla jen jedna taková otázka (např. otázka odpovědnosti žalovaného). 

c) Typicality, tj. typizovanost 

Soud rozhoduje o individuálním nároku reprezentanta skupiny (class representative), 

ale výsledek je v podstatě aplikován na celou skupinu. Nároky zástupce skupiny musí 

být dostatečně podobné, aby bylo zajištěno, že skutečnosti prokázané v rámci 

skutkových okolností případu zástupce skupiny jsou schopny prokázat také nároky 

ostatních členů skupiny a že případ zástupce skupiny nemá prvky natolik jedinečné, že 

by nároky ostatních členů skupiny byly vedle tohoto případu významně silnější nebo 

slabší. 

d) Adequacy of representation, tj. odpovídající zastoupení 

Tato podmínka má dvě roviny. Za prvé, cílem je zajištění, zda není konflikt zájmů 

uvnitř skupiny, resp. konflikt mezi zastupujícím členem skupiny, tedy skupinovým 

žalobcem a ostatními členy skupiny. U všech členů skupiny bude zachován stejný 

nárok, stejný základ a výhody ze stejného výsledku. Za druhé, je potřeba také zajistit 

adekvátní schopnosti zástupce skupiny, tedy aby byl dostatečně kvalifikovaný, 

zkušený a schopný vést tento typ řízení. Zástupce skupiny musí zvládat adekvátně 

hájit zájmy celé skupiny. Jedním z faktorů pro posouzení této podmínky je také 

schopnost žalobce nést náklady takového řízení včetně případného řízení o odvolání. 

 

Kromě těchto zákonem stanovených podmínek soudy dovodily ještě další požadavek, a to: 

e) Ascertainability – skupina musí být definována takovým způsobem, že členství 

v takové skupině je zjistitelné. Tento požadavek má zabránit vágnímu definování 

skupiny. Někdy je chápán jako konkretizace požadavku numerosity, protože 

nemožnost určit, kdo je členem skupiny, zároveň znemožňuje zjistit počet jejích 

členů. 
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III. Obecnost 

Skupinová žaloba po vzoru USA je charakteristická svou všeobecností, není tak vůbec omezena 

stran typu nebo druhu nároku. Důležité je, zda uplatňovaný nárok splňuje stanovené podmínky 

řízení, které příslušný soud zkoumá v úvodní fázi řízení. Ročně je takto podáno na tisíce žalob; 

převažuje hospodářská soutěž, pracovní právo, cenné papíry či ochrana spotřebitele. 

 

V USA se přibližně 14 % class actions týká občanských práv (civil rights), 15 % pracovněprávních 

vztahů, 9 % odpovědnosti za škodu, 25 % spotřebitelského práva, 19 % práva cenných papírů, 11 % 

veřejnoprávních záležitostí (např. daně) a 7 % jiných otázek. 

 

Oblast podání class action  % 
Civil rights 14 
Pracovněprávní vztahy 15 
Odpovědnost za škodu 9 
Spotřebitelské právo 25 
Právo cenných papírů 19 
Veřejnoprávní záležitosti (daně apod.) 11 
Jiné  7 

 

IV. Opt-in a opt-out 

V USA byla primární úprava hromadných žalob od roku 1833 založena na principu opt-in. V roce 

1966 však došlo ke změně a od té doby funguje kolektivní řízení na principu opt-out. 

 

Právo vyvázat se není automaticky dostupné ve všech druzích federálních kolektivních řízení. 

Zákon jej výslovně poskytuje jen u třetí výše uvedených kategorií žalob podle čl. 23(b)(3) FRCP, tj. 

pro případy, které se většinou týkají náhrady škody. Naopak v prve uvedených dvou kategoriích 

řízení [podle čl. 23(b)(1) a čl. 23(b)(2) FRCP] sám zákon opt-out nepředpokládá (jde o tzv. 

mandatory class actions); obecně se však uznává právo soudu i v těchto případech možnost opt-

outu členům skupiny poskytnout, shledá-li to jako vhodné, zejména je-li to nutné pro ochranu práva 

na spravedlivý proces. 

 

V praxi uplatňuje právo opt-out jen malá část členů skupiny. Studie zaměřená na federální class 

actions ukázala, že medián podílu členů, kteří se takto z řízení vyvážou, činí 0,1 % až 0,2 % členů 

skupiny, a že v 75 % případů, v nichž byl opt-out možný, se vyvázalo 1,2 % nebo méně členů. 
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Mizivé procento využívání práva opt-out se přičítá nedostatečné informovanosti členů skupiny, 

nízkým částkám, o něž jde, či oběma těmto důvodům.13 

 

V. Průběh řízení 

Prvotním předpokladem pro vedení řízení o hromadné žalobě je podání návrhu na certifikaci 

(motion for class certification). Zde je uveden omezený počet skupinových žalobců, kteří jsou 

jmenovitě označeni, popis cílové skupiny, a žalobní nárok. 

 

Soud nejprve zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro projednání věci v řízení o skupinové žalobě. 

V této fázi se obvykle koná slyšení, soud však může rozhodnout také jen na základě písemných 

podkladů. Žalovaná strana často bude argumentovat, že případy jsou příliš odlišné na to, aby bylo 

možné je projednávat společně. 

 

V rozhodnutí o návrhu na certifikaci soud určí, zda je skupinová žaloba přípustná, a dále informuje 

o podobě skupinového řízení, vymezí skupinu, předmět řízení a jmenuje z řad právních zástupců 

žalobců advokáta skupiny (class counsel) a dále je oprávněn rozhodnout i o jiných procesních 

záležitostech. Soud vymezí i způsob, jakým se informují ostatní členové skupiny, a může případně 

upravit i další související otázky. Soud může předběžně jmenovat advokáta skupiny a přijmout 

předběžné pokyny pro vedení sporu ještě před certifikací. 

 

Proti rozhodnutí o návrhu na certifikaci se mohou strany odvolat. Výhodou certifikace tedy je 

možnost instančního přezkumu ohledně splnění podmínek pro řízení o hromadné žalobě hned 

v počáteční fázi. To přináší právní jistotu v dalším průběhu řízení, neboť již nebude hrozit 

zpochybnění splnění podmínek pro hromadné řízení při projednávání opravných prostředků proti 

rozhodnutí ve věci samé. 

 

Po certifikaci může soud později žalobu znovu posoudit a certifikaci odebrat, a to buď z důvodu 

změny v právu, vývoji nebo objevení se nových skutečností, nebo na základě změny okolností. 

Důsledkem bude zastavení skupinového řízení. 

 

                                                 
13 Cottreau, S.: The Due Process Right to Opt Out of Class Actions, NYU Law Review, Vol. 73, No. 2 [1998], s. 481. 
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Je-li skupinové řízení přípustné, proběhne řízení v intencích, na kterých se dohodl soud s advokáty 

jednotlivých stran (např. vzorové řízení, „miniprocesy“, společné projednání s paušalizací nároků). 

Soud má v řízení široké pravomoci. 

 

Pokud jsou v řízení činěny dispoziční úkony (např. zpětvzetí žaloby), je nutné o tom vyrozumět 

členy skupiny a vyžaduje se souhlas soudu. Soud může případně před schválením dispozičního 

úkonu umožnit členům skupiny tzv. dodatečný opt-out. Dispoziční úkon soud schválí jen tehdy, 

pokud je spravedlivý, rozumný a přiměřený. 

 

Pokud soud shledá, že podmínky pro certifikaci nejsou splněny, řízení o hromadné žalobě zahájeno 

nebude. Může však pokračovat řízení individuálním. Negativní rozhodnutí ohledně certifikace 

nebrání tomu, aby mohl žalobce kdykoliv znovu, až odstraní nedostatky, které vedly původně 

k zamítnutí, podat nový návrh na certifikaci. 

 

Certifikované spory jsou projednávány podobným způsobem jako jiné individuální spory 

s výjimkou, že výrok v řízení zahrnuje skupinu stovek či dokonce milionů žalobců. Tato skutečnost 

spolu s nejistým výsledkem řízení často motivuje žalované ke smíru, ke kterému dochází ve velké 

části případů. 

 

V závislosti na předmětu uplatňovaných nároků se může řízení po rozhodnutí o základu věci, který 

je společný všem členům, rozpadnout do řízení dílčích (např. týkajících se menších skupinových 

řízení, jejichž předmětem budou nároky členů podskupin). 

 

Rozsudek představuje exekuční titul pro všechny členy skupiny (i přes to, že v něm v případě opt-

out nejsou jednotliví členové jmenováni). Případná exekuce, ke které dochází, nesplní-li žalovaný v 

rozsudku dané povinnosti, bude vedena standardně. 

 

VI. ADR/soudní smír 

Jestliže v rámci tzv. class action dojde ke smíru, musí jej soud přezkoumat. Smír musí obsahovat 

vymezení skupiny, celkovou částku, kterou žalovaný nabízí k úhradě nároků a nákladů řízení, 

výhody každého individuálního člena skupiny, mechanismus, jak bude odškodnění poskytováno, 

popř. odměnu pro právního zástupce skupiny. Zpravidla k návrhu smíru mají žalobci možnost podat 

ústní či písemné připomínky či dokonce mohou z řízení dodatečně vystoupit (opt-out). 
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Poté, co soud schválí dohodu, dojde k rozdělení prostředků. Metody přitom mohou být různé: 

 

• Pokud je okruh skupiny identifikován, členové a jejich podíl je znám dopředu, a pokud 

existuje dohoda o finančním vypořádání, poukáží se prostředky rovnou na účet členů. V 

tomto případě se celý společný fond s odečtením odměny advokáta a nákladů řízení rozdělí 

mezi členy skupiny. 

 

• Pokud však okruh skupiny není zcela znám, je nutné nejprve zaslat upozornění 

prostřednictvím médií anebo přímo kontaktováním jednotlivých oprávněných s tím, že 

mohou uplatnit své nároky. V takovém případě je nutné podat vyplněnou žádost o nárok s 

podpůrnou dokumentací (dokládající existenci nároku) a úplná distribuce společného fondu 

je velmi nepravděpodobná. 

 

• V některých případech odškodnění nemusí mít formu přímo finanční kompenzace, ale např. 

nároku na opravu ze strany žalovaného anebo kuponů na slevu na další nákupy apod. 

 

• V případě, že se nepodaří všem členům skupiny doložit jejich nárok anebo se nepodaří 

všechny členy skupiny zkontaktovat a ve společném fondu tak zůstanou nějaké nerozdělené 

finanční prostředky, bude záležet na tom, co bylo ve smíru – zbylé peníze se mohou vrátit 

žalovanému, nebo je žalovaný povinen je poukázat třetí osobě, zpravidla nějaké charitativní 

či neziskové organizaci apod. 

 

VII. Postavení advokáta skupiny 

Advokát skupiny (class counsel) je stěžejní aktér a často spiritus agens celého řízení. Vedení 

skupinového řízení je organizačně, odborně a finančně dosti náročné. Je obtížně představitelné, že 

by se iniciativy ujal některý ze členů skupiny, jehož individuální nárok je mnohdy velmi malý.  

 

Advokáta jmenuje soud. Při výběru musí soud vzít v úvahu a) práci, kterou advokát odvedl při 

identifikaci nebo výzkumu možných nároků v rámci žaloby, b) advokátovy zkušenosti s 

hromadnými žalobami, jinými složitými soudními spory a s druhy žalobních nároků, c) advokátovu 

znalost rozhodného práva a d) zdroje, které advokát je schopen vynaložit na zastupování skupiny. 

Soud dále může vzít v úvahu jakoukoli další okolnost vypovídající o advokátově schopnosti poctivě 
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a náležitě zastupovat zájmy skupiny. Soud může jmenovat advokátem skupiny jen uchazeče, který 

splňuje uvedené podmínky. Jestliže je více uchazečů, soud jmenuje toho, který je nejlépe schopen 

zastupovat zájmy skupiny. Do rozhodnutí o jmenování advokáta skupiny soud může zahrnout 

některé instrukce pro advokáta. 

 

Soud může jmenovat dočasného advokáta (interim counsel), aby zastupoval (tvrzenou) skupinu než 

rozhodne o tom, zda řízení o hromadné žalobě certifikuje. 

 

Class counsel musí poctivě a náležitě zastupovat zájmy skupiny. Jeho úkolem je chránit společné 

zájmy všech členů, a to odborně a nestranně. Advokát je ústřední postavou řízení. Naproti tomu 

procesní postavení členů skupiny, kterou advokát zastupuje, je značně omezené. Tito zejména 

nemohou disponovat řízením ani jeho předmětem; v určitých případech jsou však členům přiznána 

některá procesní práva (např. oprávnění být slyšen). 

 

Nad prací advokáta skupiny vykonává dohled soud, a to v zájmu ochrany zájmů členů skupiny. 

Soud by měl advokáta kontrolovat, aby neprosazoval své zájmy, které by kolidovaly se zájmy 

skupiny, a aby řádně vykonával své další povinností. V případě, že class counsel své povinnosti 

neplní, soud jej může odvolat a nahradit jinou osobou. Vedle toho soudu přísluší i zvláštní 

schvalovací oprávnění některých dispozičních úkonů, např. změna nebo zpětvzetí žaloby, či 

uzavření smíru.  

 

VIII. Financování, náklady řízení 

 

Obecně platí, že náklady řízení hradí strana, která neměla úspěch ve věci. V případě hromadné 

žaloby platí, že náklady při neúspěchu na straně žalobců nese advokát skupiny, zatímco členové 

skupiny se na nákladech finančně nepodílejí. 

 

Advokát získá odměnu a náhradu hotových nákladů v případě úspěchu skupiny ve věci. Do řízení 

obvykle vstupuje na základě dohody o odměně podle výsledku ve věci (contingency fees). O 

konkrétní výši nakonec rozhoduje soud v závěru řízení. Nejobvyklejším způsobem je vyčlenění 

části z peněz vymožených na žalovaném – tj. z tzv. společného fondu (common fund), čímž dojde 

ke snížení výtěžku pro jednotlivé členy skupiny. Výše odměny se liší stát od státu, spor od sporu. 

Typicky je určena jako procentní podíl společného fondu, přičemž jsou v tom zahnuty i hotové 
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náklady. V případě, že se rozhoduje i o zdržení se jednání, procento se vypočítá nejen z fondu ale 

navíc i z odhadnuté hodnoty případného prospěchu členů skupiny z toho, že žalovaný se již nebude 

dopouštět určitého jednání. Méně obvyklé je odměňování na principu „lodestar“ metody, kdy soud 

určí přiměřenou odměnu za hodinu, a advokát poté vykáže odpracovaný počet hodin, což se 

vynásobí určitým koeficientem, který vyjadřuje komplexnost případů a hodnotu služeb, kterou 

poskytl skupině. I v případě, kdy soud míní použít určení procentním podílem ze společného fondu, 

může použít metodu „lodestar“ ke kontrole, zda odměna není nepřiměřeně vysoká. Odměna 

advokáta skupiny v případě úspěchu se většinou pohybuje v rozmezí 20 až 30 % z hodnoty 

předmětu sporu.14,15 

 

Hrazení výdajů skupiny žalobců během řízení leží na bedrech advokáta skupiny a schopnost 

zastupovat skupinu tak závisí do značné míry na jeho finančních možnostech. Financování ze strany 

třetích stran je zakázáno (s výjimkou spolupráce s jinými advokáty). 

 

Stávající nastavení v podstatě znamená, že advokáti jsou motivováni hledat perspektivní případy 

pro hromadné žaloby. Každý případ je spojený s rizikem a vyžaduje obchodní úvahu. Advokát bude 

uvažovat o právní síle případu, o tom, jak dopadly podobné případy v minulosti. Podle takových 

okolností se advokát rozhodne, zda je spor dobrou investicí. Racionálně uvažující advokáti 

vyhledávají spory s vysokou nadějí na úspěch. 

 

IX. Alternativní scénáře 

 

Je zde možnost, aby vznikla tzv. settlement class, což je skupina, kterou soud určí čistě pro účely 

vyjednání dohody s žalovaným (tzn. zcela neodpovídá skutečné skupině). Tato situace je typická 

pro případy, kdy návrh na certifikaci a návrh na smír jsou podány současně. 

 

Další variací je situace, kdy se advokát skupinového žalobce a žalovaný dohodnou ještě před 

podáním návrhu na certifikaci či dokonce podáním žaloby. Pak se zpravidla návrh na smír podá 

                                                 
14 Eisenberg, T., Miller, G and Germano, R. Attorneys’ Fees In Class Actions: 2009–2013 in New York University Law 
Review, Vol. 92, s. 947 [online] [citováno dne 5.1.2018], dostupné na 
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-92-4-EisenbergMillerGermano.pdf.  
15 Eisenberg, T., Miller, G. Attorney Fees in Class Action Settlements: An Empirical Study, [online] [citováno dne 
5.1.2018], dostupné na http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1365&context=facpub. 
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současně s návrhem na certifikaci a žalobci mají možnost najednou vystoupit (opt-out) buď 

z certifikace jako takové, nebo ze smíru. 

 

Proces uplatňování nároků může někdy předcházet schválení smíru nebo dohody, kdy nejprve 

soudce povolí předběžný návrh na certifikaci a předběžný návrh na smír. V takovémto případě pak 

probíhá opt-out, námitky a uplatnění nároku, přičemž soud může na základě těchto podkladů 

následně lépe zvážit okolnosti případu a konečně rozhodnout, zda smír schválí či nikoliv. Pokud je 

nakonec smír schválen, dojde k vyplacení odškodnění členům skupiny. Pokud nakonec soud smír 

neschválí, návrhy na uplatnění nároku jsou neúčinné, byť většinou se soud snaží vady odstranit tak, 

aby nakonec k rozdělení finančních prostředků dojít mohlo.   
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2.3.2 Norsko 

I. Skupinová žaloba podle zákona tvisteloven 

Norsko přistoupilo k přijetí úpravy tzv. hromadných žalob v souvislosti s rekodifikací tamního 

civilního procesu. Stalo se tak přijetím zákona se staronovým názvem Act Relating to Mediation 

and Procedure in Civil Disputes, norsky Lov om mekling og rettergang i sivile tvister či zkráceně 

tvisteloven, který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2008. Ten vtělil do obecného civilně-procesního 

předpisu zvláštní část věnující se právě kolektivní žalobě. Úprava je poměrně komplexní, obsažená 

na konci zákona, a to v části VIII „Zvláštní způsoby řízení“ (Særlige prosessformer), v kapitole 35 

„Skupinová žaloba“ (Gruppesøksmål).  

 

Norská úprava přitom zná jak verzi skupiny na straně žalobce, tak verzi skupiny na straně žalované 

- v takovém případě se použijí ustanovení o skupině žalobců na skupinu žalovaných obdobně 

(nepoužije se ustanovení o opt-outu). 

 

II. Obecnost 

Co do oblasti působení není skupinová žaloba nijak omezena. Lze ji proto uplatnit v jakékoliv 

soukromoprávní oblasti. Slovy zákona je skupinovou žalobou taková žaloba, která je podána 

skupinou anebo namířena proti skupině, je založena na totožném nebo značně obdobném 

skutkovém a právním základě a kterou za skupinovou prohlásí soud. K podmínkám připuštění srov. 

kapitolu o certifikaci. 

 

III. Typ nároku 

Stejně jako není omezena co do oblasti využití, není omezena ani co do typu nároku - uplatňovat lze 

proto jakýkoliv nárok soukromoprávní povahy (na plnění, na určení či na zdržení se). 

 

IV. Certifikace 

Norské hromadné řízení odlišuje fázi před certifikací a po certifikaci. Soud nejprve zkoumá, zda 

jsou splněny podmínky pro skupinovou žalobu. Žalobu může podat jen ten, kdo by jinak mohl 

v Norsku podat „individuální žalobu“. Nad rámec toho je nutné splnit tyto požadavky: 

a) několik osob (fyzických/právnických) má nároky nebo povinnosti, jejichž skutkový či právní 

základ je totožný či podstatně podobný; 
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b) nároky může projednávat soud ve stejném složení a na základě totožných procesních 

pravidel, 

c) skupinové řízení je nejvíce vhodnou formou projednání nároků, 

d) je možné jmenovat zástupce skupiny v souladu s čl. 35-9 (=> musí být schopen zajistit práva 

a povinnosti skupiny v řízení, musí zajistit, že členové skupiny jsou dostatečně informováni; jde o 

osobu, která může podat skupinovou žalobu a která je ochotna být zástupcem skupiny).   

 

Poté, co soud dospěje k závěru, že podmínky skupinového řízení jsou dány, rozhodne o schválení 

skupinové žaloby; jinak ji odmítne. O tom musí rozhodnout co nejdříve. V rozhodnutí, kterým 

schválil skupinovou žalobu, soud dále: 

a) určí rozsah nároků, které mohou být zahrnuty do skupinové žaloby, 

b) rozhodne, zda bude nadále řízení probíhat v souladu s principem opt-in nebo opt-out (k tomu 

dále), 

c) jde-li o opt-in, vymezí časový úsek pro přihlášení se do skupinového rejstříku, 

d) kde je to potřebné, vymezí též maximální odpovědnost za náklady řízení či výši zálohy na 

náklady řízení ostatních členů skupiny a 

e) nominuje zástupce skupiny. 

 

O certifikaci rozhoduje soud formou prozatímního nařízení (interlocutory order, kjennelse). 

V průběhu dalšího řízení může soud své rozhodnutí zrušit či změnit, pokud se ukáže, že není na 

místě vést skupinové řízení anebo pokud by se měl rozsah nároků ve skupinové žalobě změnit. 

 

V. Procesní legitimace 

Skupinovou žalobu může podat: 

a) jakákoliv osoba, která splňuje podmínky členství ve skupině, rozhodne-li soud o přípustnosti 

skupinové žaloby; 

b) organizace, asociace nebo orgán veřejné moci, jsou-li zmocněni k hájení zvláštních zájmů za 

podmínky, že žaloba spadá do jejich působnosti. 
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Kolektivní žaloba tak může mít formu žaloby skupinové či reprezentativní, přičemž 

reprezentantem může být jak subjekt práva soukromého, tak instituce státu. 

 

VI. Příslušnost 

K žalobě jsou příslušné soudy prvního stupně (tingrett - tzv. okresní soudy). Místně příslušným 

k žalobě je soud, který by byl i jinak příslušný, pokud by žalobce podával žalobu individuálně. 

 

VII. Opt-in či opt-out 

Norsko má upraveny obě možnosti účasti na řízení - jak princip opt-in, tak princip opt-out. 

 

a) opt-in  

Zásada, na které stojí norská úprava, je princip opt-in. Jde o tzv. „skupinovou žalobu, která 

vyžaduje registraci členů skupiny“ (čl. 35-6). Registrovat čili přihlásit se mohou jen ti, kteří mají 

nárok spadající do rozsahu skupinové žaloby. Přihláška musí být podána ve lhůtě, kterou k tomu 

určil soud. Soud přitom do doby, než je nařízeno hlavní jednání, může kdykoliv připustit opožděnou 

přihlášku, ledaže to odporuje zájmu ostatních stran. Na návrh osoby, která podala skupinovou 

žalobu, nebo skupinového zástupce může soud rozhodnout, že přihláška je podmíněna přijetím 

odpovědnosti za náhradu nákladů řízení v určité výši.  

 

Rejstřík přihlášek vede soud. V tomto ohledu může soud vydat nařízení, které bude rejstřík 

podrobněji upravovat. 

 

b) opt-out 

V určitých případech může soud rozhodnout, že namísto přihlašování se uplatní princip opt-out. Jde 

o tzv. „skupinovou žalobu, která nevyžaduje registraci členů skupiny“ (čl. 35-7). Je na uvážení 

soudu, zda v certifikačním rozhodnutí namísto opt-in zvolí model opt-out. Vždy však musí být 

splněny následující podmínky: 

- nároky zahrnují částky nebo zájmy, které jsou tak malé, že je nutné předpokládat, že většina 

z nich by nebyla uplatněna u soudu individuální žalobou (tedy zpravidla tzv. difúzní škody) 

a zároveň 

- nelze předpokládat, že by tyto nároky zavdávaly k otázkám, které je nutné projednat zvlášť. 
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Osoby, které si nepřejí být účastníky skupinového řízení, mohou z řízení vystoupit. Vystoupení má 

účinky ode dne vystoupení ze skupinového rejstříku nebo ode dne záznamu v rejstříku výstupů. 

Vystoupení je možné kdykoliv do pravomocného rozhodnutí ve věci. Do doby, než je o věci 

rozhodnuto meritorně může člen vystoupit, aniž by se tím vzdal svého hmotného nároku. Jestliže 

člen skupiny vystoupí poté, co bylo rozhodnuto ve věci rozsudkem závazným pro skupinu, další 

projednávání věci před soudem se řídí ustanoveními o obecném řízení anebo ustanoveními o řízení 

o drobných nárocích.  

 

Odvolací lhůta proti rozhodnutí o nároku člena skupiny, který vystoupil, činí 1 měsíc ode dne 

uplynutí lhůty pro skupinu. Podala-li však skupina odvolání, může být individuální odvolání 

podáno až po uplynutí lhůty. V takovém případě musí být odvolání podáno ve stejné chvíli jako 

návrh na vystoupení ze skupiny, a odvolání musí spadat do oblasti odvolání, které podala skupina. 

Podá-li odvolání protistrana, je toto závazné pro všechny členy skupiny, kteří byli členy ke dni, 

k němuž došlo k vyhlášení rozhodnutí ve věci. Ten, kdo uplatnil svůj nárok individuální žalobou, se 

považuje za osobu, která z řízení vystoupila (účinek odpadne, pokud byla žaloba vzata zpět).  

 

Soud vede rejstřík výstupů. Na rejstřík výstupů se uplatní obdobně pravidla uplatňující se na rejstřík 

skupinový. 

 

VIII. Průběh řízení 

Poté, co soud schválí skupinovou žalobu ve fázi certifikační, je povinen zajistit, aby se o skupinové 

žalobě dozvěděli všichni členové skupiny, kteří poté mohou vstoupit/vystoupit. Zákon hovoří o 

zprávě, oznámení nebo jiné metodě - nechává tedy na uvážení soudu, jak bude postupovat. 

V informaci musí být jasně vymezeny následky případného opt-outu/opt-inu a dále, že zástupce 

skupiny může uzavřít smír. Soud určí obsah informace, to, jak bude komunikována, včetně toho, 

zda to bude zástupce skupiny, jehož úkolem bude informaci o skupinové žalobě zveřejnit a nést 

případné náklady. V případě režimu opt-in navíc soud určí, v jaké lhůtě mohou členové skupiny do 

řízení přistoupit. 

 

Následující konkrétní řízení není přesně upraveno. Soud má relativně široké pravomoci (zejm. 

možnost i dodatečně odejmout certifikaci nebo změnit definici nároků, uzná-li to za vhodné - viz 

výše). Soud zejména může rozhodnout, že ustanovení o skupinové žalobě se neuplatní na 

projednání některých otázek, které souvisejí jen s malým okruhem členů skupiny - v takovém 
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případě mají členové sami kontrolu nad těmito otázkami. Soud by měl určit pořadí, v němž budou 

různé otázky projednány, přitom by zásadně projednání obecných otázek společných pro celou 

skupinu mělo předcházet projednání specifických otázek souvisejících jen s omezeným počtem 

členů. Soud může rovněž rozhodnout o vytvoření podskupin, jestliže se skupina skládá z většího 

počtu členů a stejné nebo podstatně podobné právní a skutkové otázky se uplatní pro určitou část 

skupiny, zároveň však nejsou společné pro skupinu jako celek. 

 

Úkolem zástupce skupiny je hájit zájmy celé skupiny, informovat skupinu o skupinovém řízení, 

zejména o procesních krocích a rozhodnutích soudu, které mohou mít vliv na nároky jednotlivých 

členů skupiny. Zástupce skupiny musí být zásadně právně zastoupen; soud však může ve 

výjimečném případě udělit výjimku. 

 

Rozhodnutí ve věci zásadně zavazuje členy skupiny, kteří jsou členy skupiny ke dni vydání 

rozhodnutí. Soud přitom může rozdělit rozhodování tak, že nejdříve rozhodne o nárocích jednoho 

nebo některých členů skupiny, bylo-li by rozhodnutí o všech nepraktické z důvodu námitek nebo 

neshod. V následujícím řízení by soud měl rozhodovat stejně, ledaže jsou zde důvody pro odlišení 

obou případů.  

 

Byl-li uzavřen ve věci smír v řízení v režimu „opt-out“, vyžaduje se souhlas soudu.  

 

IX. Náklady řízení a odměna advokáta 

Zástupce skupiny je tím, kdo je oprávněn obdržet náhradu nákladů řízení a v případě prohry naopak 

povinen hradit náklady protistrany. V případě změny zástupce skupiny je na soudu, aby rozhodl, jak 

se o toto právo/povinnost podělí. Výjimkou je ta část řízení, v níž se řeší otázka pouze některých 

členů skupiny - ta se z hlediska nákladů posuzuje odděleně. 

 

V případech, kdy soud na návrh zástupce skupiny rozhodl, že podmínkou registrace je převzetí 

částečné odpovědnosti za náhradu nákladů řízení, jsou členové odpovědni zástupci skupiny za 

úhradu odpovídajícího podílu toho, co tento zaplatil na náhradě nákladů řízení protistrany, nebo za 

úhradu jeho hotových výdajů. 

 

Zástupce skupiny má nárok na odměnu za svoji práci a na úhradu nákladů, které vynaložil, vč. 

poplatků a nákladů jeho advokáta - výši odměny určí soud. Nárok na náhradu nákladů zástupce 
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skupiny lze uplatnit vůči protistraně, jestliže je povinna nahradit náklady řízení, anebo vůči 

ostatním členům skupiny podle toho, jak se případně zavázali. 

 

2.3.3 Belgie 

I. Obecný úvod 

Právní institut hromadných žalob byl do belgického právního řádu vtělen novelou Kodexu 

hospodářského práva (Code de droit économique, dále jen „CDE“), publikovanou dne 29. dubna 

2014 v belgické sbírce. Na belgické právní úpravě je patrný vliv doporučení přijatých na unijní 

úrovni.16 Právní úpravu obsaženou v CDE je nezbytné považovat za lex specialis vůči obecné 

právní úpravě civilního řízení sporného obsaženého v Code judiciaire.   

 

V zásadě lze shrnout, že belgická právní úprava zakotvuje reprezentativní druh kolektivního řízení, 

kdy určitý (v zákoně definovaný) subjekt (reprezentativní žalobce) hájí v řízení práva (zájmy) 

skupiny jiných osob (spotřebitelů). 

 

Z praktického hlediska je třeba zdůraznit, že hromadné žaloby nejsou v Belgii nikterak početné a 

počítají se na jednotky. Do konce roku 2016 bylo podáno takových žalob celkem 5, všechny 

spotřebitelskou organizací Test-Achats. První byla podána na náhradu škody proti národnímu 

železničnímu dopravci (Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen) způsobenou přerušení dopravy po dobu 8 dnů v průběhu stávek v letech 

2014 a 2015. Druhá byla podána proti komerčnímu leteckému přepravci kvůli velkému zpoždění 

letu na lince z Tenerife do Belgie. Třetí byla podána proti skupině Volkswagen v kontextu tzv. aféry 

„Dieselgate“. Čtvrtá žaloba byla podána proti poskytovateli telekomunikačních služeb (Proximus) a 

konečně pátá žaloba byla podána proti osmi provozovatelům webových stránek, kteří pře-prodávali 

lístky na kulturní události za nepřiměřené ceny.  

 

Pro úplnost je třeba dodat, že na konci roku 2016 provedla belgická vláda dotazníkové šetření 

s cílem vyhodnotit dosavadní právní úpravu hromadných žalob a přijmout případná opatření za 

účelem zlepšení této právní úpravy. Výsledky tohoto šetření doposud nejsou známy.   

 

 
                                                 
16 Viz Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 (2013/369/EU).  
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II. Obecnost 

Hromadné žaloby jsou vyhrazeny výlučně spotřebitelům, kteří mohou žalovat podnikatele na 

náhradu škody (je možné žádat náhradu majetkové i nemajetkové újmy), přičemž žalobním 

důvodem může být pouze porušení smlouvy nebo porušení taxativně vypočtených zákonů, resp. 

unijních právních předpisů (viz čl. XVII.36 CDE). Mezi vypočtené právní předpisy (které všechny 

mají společné zaměření na ochranu spotřebitele) patří např. vybrané části samotného Kodexu 

hospodářského práva (Code de droit économique) (např. Kniha IV – ochrana hospodářské soutěže, 

Kniha IX – bezpečnost výrobků a služeb nebo Kniha XI – duševní vlastnictví), zákon upravující 

organizaci trhu s elektřinou (la loi du 29 avril 1999 relative á l'organisation du marché de 

l'électricité), zákon postihující podvody týkající se najetých kilometrů automobilů (la loi du 11 juin 

2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures) nebo nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním 

postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (viz čl. XVII.37 

CDE). 

 

III. Typy nároků 

Žalovat lze toliko na náhradu škody. 

 

IV. Certifikace 

Přípustné jsou pouze žaloby, které splňují následující zvláštní podmínky (vyjma podmínek 

stanovených v čl. 1034bis a n. Code judiciaire):  

(i) žalobním důvodem je porušení smlouvy nebo taxativně vypočtených právních předpisů (viz čl. 

XVII.37 CDE);  

(ii) skupinu reprezentuje k tomu oprávněný subjekt (viz čl. XVII.39 CDE);  

(iii) užití institutu hromadných žalob je vzhledem k okolnostem případu vhodnější, nežli projednání 

nároků v samostatných řízeních [za účelem posuzování vhodnosti nemůže soud brát v potaz výši 

škody způsobené samostatně jednotlivým členům skupiny; naopak se bere v úvahu velikost skupiny 

(i když zde neexistuje žádné min./max. pravidlo), efektivní ochrana spotřebitele, právní jistota, 

atp.]17.  

                                                 
17 Svým rozhodnutím ze dne 17. března 2016, 41/2016, Ústavní soud Belgie jednoznačně judikoval, že nemůže být 
automaticky presumováno, že v případě způsobení škody většímu počtu subjektů, je nejvhodnějším řešením projednat 
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Splnění shora zmiňovaných podmínek musí žalobce ve svém podání dostatečně osvětlit (a 

navrhnout důkazy), přičemž jeho podání musí splňovat i další náležitosti (zejména musí dostatečně 

vymezovat skupinu samotnou, zvolit systém opt-in/opt-out včetně zdůvodnění tohoto výběru, atp.; 

viz čl. XVII.42 CDE). Ve lhůtě 2 měsíců po podání žaloby (byla-li žaloba na výzvu k odstranění 

vad doplňována, dnem, kdy počíná tato 2 měsíční lhůta běžet, je den, kdy žaloba došla soudní 

kanceláři, nikoliv den, kdy byly odstraněny vady) soud rozhodne o přípustnosti takovéto hromadné 

žaloby. Je však třeba zdůraznit, že tato lhůta je pouze pořádková a ve skutečnosti není dodržována. 

Vzhledem k významu rozhodnutí o přípustnosti tak belgické soudy zpravidla vyzývaly strany 

k vyjádření, nařizovaly ústní jednání, atp., a v důsledku těchto procesních kroků bylo vydání 

rozhodnutí o přípustnosti zpožděno (oproti zákonné lhůtě) o několik měsíců. 

 

V rozhodnutí o přípustnosti soud uvede:  

(i) stručný popis do zásahu práv strany žalující;  

(ii) žalobní důvod(y);  

(iii) zvolený systém opt-in/opt-out;  

(iv) popis skupiny;  

(v) zástupce skupiny, jeho jméno, adresu, atp.;  

(vi) označení žalovaného, jeho jméno, adresu, atp.;  

(vii) lhůtu pro přistoupení/vystoupení k/z žalobě/y – tato lhůta nesmí být kratší 30 dnů a delší 3 

měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni publikace rozhodnutí o 

přípustnosti v úředním věstníku;  

(viii) lhůtu pro obligatorní pokus o uzavření smíru – tato lhůta nesmí být kratší 3 měsíců a delší 6 

měsíců, přičemž počíná běžet v okamžiku uplynutí lhůty dle bodu (vii);  

(ix) rozhodnutí o publikaci rozhodnutí o přípustnosti, pakliže je soud toho názoru, že nepostačí 

publikace v úředním věstníku (tato publikace probíhá automaticky, a to nejpozději 10 dnů po přijetí 

rozhodnutí o přípustnosti).  

 

Proti rozhodnutí o přípustnosti je přípustný opravný prostředek.  

 

                                                                                                                                                                  
náhradu této škody v rámci řízení o hromadné žalobě. Naopak je třeba pečlivě zkoumat konkrétní okolnosti daného 
případu.  
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V. Procesní legitimace 

Procesní legitimace je vymezena v čl. XVII.36 a XVII.38 až 40 CDE. 

 

Aktivně legitimován je zástupce skupiny spotřebitelů, kteří utrpěli škodu tvrzeným porušením 

práva ze strany podnikatele. Skupina se musí vždy skládat ze spotřebitelů, jejichž nároky sdílejí 

podstatné skutkové nebo právní otázky (viz čl. XVII.38  a XVII.43 CDE). Dále platí, že v případě 

spotřebitelů trvale pobývajících v Belgii, jsou členy skupiny v případě, že ve lhůtě stanovené 

v rozhodnutí o přípustnosti nevyjádřili svůj úmysl nebýt členy skupiny (v případě aplikace opt-out), 

nebo naopak vyjádřili svůj úmysl být členy skupiny (v případě aplikace opt-in). V případě 

spotřebitelů, kteří trvale nepobývají na území Belgie, platí, že mohou toliko v rámci lhůty přijaté 

v rozhodnutí o přípustnosti vyjevit svůj zájem na vstupu do skupiny.  Skupinu je rovněž možno 

organizovat do podskupin, a to na základě uplatňovaných nároků (viz čl. XVII.38 CDE).  

 

Pasivně legitimován je žalovaný, kterým se rozumí podnikatel.  

 

Za skupinu může jednat toliko jeden subjekt (reprezentant), přičemž tímto subjektem může být  

(i) organizace na ochranu spotřebitele (za předpokladu, že má právní subjektivitu a její působení 

v rámci řízení o hromadných žalobách bylo schváleno příslušným vnitrostátním orgánem);  

(ii) organizace s přímým vztahem k oblasti, v rámci které došlo k zasažení do práv členů skupiny 

(za předpokladu, že má právní subjektivitu nejméně po dobu 3 let, její působení v rámci řízení o 

hromadných žalobách bylo schváleno příslušným vnitrostátním orgánem a smyslem její existence 

není dosahování zisku);  

(iii) veřejnoprávní subjekt (spotřebitelský ombudsman) (viz čl. XVI.5 CDE), avšak pouze 

v případech vymezených v čl. XVII.45 a XVII.51 CDÉ (jedná se o případ vyjednávání o smíru).18 

Reprezentant skupiny musí plnit zákonem stanovené podmínky po celou dobu řízení. V opačném 

případě soud určí reprezentanta jiného.  

 

                                                 
18 V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že rozhodnutím ze dne 17. března 2016, 41/2016, Ústavní soud Belgie došlo 
ke změně tohoto ustanovení, a to sice v tom slova smyslu, že zastupovat skupinu v řízení mohou i ty subjekty z jiných 
členských států EU, které splňují podmínky stanovené v bodě 4 Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 
(2013/369/EU). 
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VI. Příslušnost 

Příslušné k projednání hromadných žalob jsou pouze bruselské soudy (viz čl. XVII.35 CDÉ) (in 

concreto se jedná o tyto soudy: Tribunal de première instance de Bruxelles, Tribunal de commerce 

de bruxelles a Cour d'appel de bruxelles).  

 

VII. Opt-in či opt-out 

Jakkoliv bylo v úvodu zdůrazněno, že belgická právní úprava byla silně inspirována doporučeními 

přijatými na unijní úrovni, je třeba říci, že na rozdíl od Komise19 se belgický zákonodárce rozhodl 

začlenit do svého právního řádu nejen opt-in systém, nýbrž i opt-out.  

 

Platí, že opt-out systém se nevyužije v těch věcech, kde (i) užití systému opt-out není vzhledem ke 

skutkovým okolnostem vhodné nebo (ii) ve vztahu k subjektům (spotřebitelům) s trvalým pobytem 

mimo území Belgie. Opt-out je rovněž nepřípustný v případě žalob na náhradu nemajetkové újmy. 

 

Jak již bylo řečeno výše (viz IV. Certifikace), o užití systému opt-in či opt-out rozhoduje soud 

v rozhodnutí o přípustnosti. V úvahu se přitom berou  

(i) argumenty stran řízení;  

(ii) zájmy spotřebitelů a trhu;  

(iii) druh způsobené škody.  

 

Z dosavadní judikatury belgických soudů lze přitom vyčíst, že systém opt-in se nejlépe uplatní 

v těch věcech, kde jsou spotřebitelé dobře obeznámeni se způsobenou škodou a mají jasnou 

představu o ochraně svých práv. Naopak v těch případech, kde podstatná část spotřebitelů si nemusí 

být vědoma škody, kterou utrpěla, nebo které jsou z hlediska právního posouzení značně složité, se 

jako vhodnější jeví dle belgických soudů systém opt-out.20 

 

VIII. Průběh řízení 

Řízení probíhá dle obecného právního předpisu (Code Judiciaire). V Kodexu hospodářského práva 

(Code de droit économique) jsou stanoveny pouze odchylky (viz předcházející části). Krom výše 

uvedeného platí, že zástupce skupiny není v kontrastu s klasickým soudním řízením sporným 

oprávněn nakládat s žalobou (viz čl. XVII.64 CDE; srov. čl. 807 Code Judiciaire). Změna zástupce 

                                                 
19 Viz Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 (2013/369/EU), body 21-24. 
20 Viz rozhodnutí Tribunal de première instance de Bruxelles ze dne 4. dubna 2016, sp. zn. 2015/4019/A. 
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skupiny je možná jenom se souhlasem soudu (viz čl. XVII.65 CDE; srov. čl. 820 Code Judiciaire). 

Na rozdíl od obecné úpravy není rovněž možné spojovat řízení o hromadné žalobě s řízením o 

žalobách individuálních žalobců, kteří se rozhodli k žalobě nepřipojit/využít svého práva od žaloby 

odstoupit (viz. čl. XVII.66 CDE; srov. čl. 566 a 856 Code Judiciaire). 

 

Řízení o hromadných žalobách probíhá v pěti fázích:  

(i) fáze rozhodování o přípustnosti;  

(ii) fáze utváření skupiny (tj. fáze, v rámci které mohou členové využít svého práva 

odstoupit/vstoupit od/k skupiny/ě);  

(iii) fáze pokusu o smír (tato fáze je obligatorní a trvá od třech do šesti měsíců) (po rozhodnutí o 

přípustnosti může rovněž kterákoliv strana požádat o přerušení řízení za účelem vyjednání smíru; 

viz čl. XVII.45 a n. CDE);  

(iv) pokračování v řízení a vynesení rozhodnutí ve věci samé (proti tomuto rozhodnutí je přípustný 

opravný prostředek);  

(v) publikace rozhodnutí v úředním věstníku a výkon rozhodnutí.     

 

IX. Financování, náklady řízení 

V Belgii je soudní poplatek kombinací fixní částky (35 EUR pro bagatelní spory, 82 EUR u 

běžného soudu prvého stupně plus 3 % z přisouzené částky, pokud tato částka přesáhne 12 500 

EUR; pokud je částka menší než 12 500 EUR, platí se pouze fixní poplatek).   

 

Belgické právo nezakotvuje právo reprezentanta skupiny na odměny. Právě naopak lze z belgické 

právní úpravy jednoznačně vyčíst, že jejím smyslem je zamezit tomu, aby se z tohoto druhu řízení 

stala výdělečná činnost [nicméně dosavadní zkušenosti ukazují, že nepřímo je tato činnost schopná 

generovat zisky; tak v případě organizace Test-Achats došlo k podstatnému rozšíření její členské 

základny (a tím i příjmů za členské příspěvky) v souvislosti s hromadnými žalobami, které podávala 

(a jejichž podání vhodně inzerovala)]. Reprezentant skupiny tak má nárok pouze na zaplacení 

skutečně účelně vynaložených nákladů v případě úspěchu ve věci (nicméně maximální výše těchto 

nároků je stanovena zákonem v rozmezí 180 EUR až 18,000 EUR v závislosti na hodnotě sporu).  

 

Rovněž není vyloučeno, aby zahájení řízení bylo financováno třetí stranou. Nicméně tato třetí strana 

nemá nárok na vyplacení jakékoliv části z přisouzené částky. Jinak řečeno i v případě, že žaloba 
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bude úspěšná, nemá tato třetí strana (která se podílela na financování podání žaloby) nárok na 

odměnu, ledaže by se dohodla se členy skupiny na vyplacení konkrétní částky v případě úspěchu 

žaloby před zahájením samotného řízení.  

 

V Belgii neexistují veřejné fondy/prostředky určené na podporu žalobců v rámci řízení o 

hromadných žalobách.  
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2.3.4 Polsko 

Právní úprava: 

Zákon o domáhání se nároků ve skupinovém řízení - Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o 

dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

 

I. Druhy řízení - skupinová žaloba podle zákona o domáhání se nároků ve skupinovém 

řízení 

V roce 2009, s účinností od poloviny 2010, přijalo Polsko zákon o domáhání se nároků ve 

skupinovém řízení. K žalobě je příslušný krajský soud (doslova „okresní“ – nicméně v Polsku jde o 

soud 2. stupně), rozhoduje senát složený ze 3 soudců. 

 

Od doby přijetí zákona bylo podáno více než 40 skupinových žalob, nicméně většina buď neprošla 

certifikací, anebo byla zamítnuta. I proto se v Polsku uvažuje o novelizaci, která by přispěla k větší 

účinnosti a využitelnosti zákona. 

 

II. Aktivní legitimace - „zástupce skupiny“ 

a) člen skupiny 

b) místní (okresní) ombudsman pro ochranu spotřebitelů 

 

III. Opt-in a opt-out 

Spolková žaloba je vystavěna na principu opt-in. Lhůtu při přihlášení určuje soud – nesmí být kratší 

než 1 měsíc, ale ani delší než 3 měsíce. 

 

IV. Obecnost (univerzálnost) civilní žaloby 

Žalobu lze podat ve 3 případech: 

a) nároky na ochranu spotřebitelů, 

b) odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem, 

c) odpovědnost za protiprávní jednání (s výjimkou ochrany osobnosti). 

 

V. Nároky 

Lze žalovat na plnění, na zdržení se i na určení. V případě peněžitých nároků lze přitom požadovat 

příslušné plnění – podmínkou je, aby si nároky jednotlivých žalobců co do výše odpovídaly (postačí 
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v podskupinách, z nichž každá musí mít alespoň 2 členy); lze však také žalovat pouze na určení 

existence odpovědnosti žalovaného (nevyžaduje se naléhavý právní zájem). 

 

VI. Přípustnost (certifikace) žaloby 

Podmínkou možnosti vedení skupinového řízení je skutečnost, že se nároku domáhá alespoň 10 

osob a že se tento nárok opírá o totožný skutkový základ (skupinové řízení). 

 

Řízení má tak tyto fáze: 

a) certifikace, 

b) vytvoření skupiny žalobců, 

c) projednání případu, 

d) rozhodnutí a jeho výkon. 

 

VII. Informace o žalobě 

Soud má zásadně povinnost veřejně o žalobě informovat – činí tak prostřednictvím vysoce 

rozšířeného celostátního periodika, a ve zvláštních případech prostřednictvím periodika lokálního. 

Od toho může upustit, pokud má za to, že všichni členové skupiny se již přihlásili. 

 

VIII. ADR 

V mezích působnosti zákona o skupinové žalobě se lze vždy obrátit na mediátora. Soud navíc může 

strany kdykoliv na mediátora odkázat.  

 

IX. Výkon rozhodnutí/exekuce 

Ve výroku rozhodnutí se uvedou všichni členové skupiny. Titulem pro výkon rozhodnutí na 

peněžitá plnění je výpis z rozsudku obsahující částku, která přísluší konkrétnímu členu skupiny. 

Výkon rozsudku na nepeněžitá plnění se zahajuje na návrh zástupce. 

 

X. Přeshraniční věci 

Řízení může zahájit i jakákoliv osoba, člen skupiny, pocházející z jiného státu. 

 

XI. Advokátní přímus 

Pro řízení platí advokátní přímus. 
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XII. Náklady řízení 

Pro náklady řízení platí obecná pravidla polského občanského soudního řádu – platí tedy obecné 

pravidlo „kdo prohraje, hradí“, stejně jako možnost soudu od uložení povinnosti k náhradě nákladů 

z důležitých důvodů upustit apod.  

 

Žalovaný může nejpozději při prvním procesním úkonu požadovat kauci na zajištění nákladů řízení 

– ta nesmí přesáhnout 20 % hodnoty předmětu sporu. V případě potřeby je možné na návrh 

žalovaného výši kauce zvýšit. 

 

Prohrají-li žalobci, je ex lege k zaplacení nákladů povinen zástupce skupiny, je nicméně v praxi 

běžné, že se ještě před podáním žaloby s ostatními členy skupiny smluvně dohodne na sdílené 

povinnosti k náhradě nákladů (zpravidla podle svého podílu na celkové výši uplatňovaného 

nároku). 

 

XIII. Financování 

Zákon neumožňuje žalobcům ani žalovaným v případě skupinového řízení žádat o osvobození od 

soudního poplatku a jiných nákladů souvisejících s vedením řízení. 

 

Zákon výslovně neupravuje možnost financování třetími osobami, v praxi se to v Polsku ani běžně 

nepoužívá. 

 

Byť obecně není odměna stanovena jako procento z přiznané částky v Polsku přípustná, v případě 

skupinového řízení zákon výslovně činí výjimku a umožňuje přiznat právnímu zástupci skupiny 

právo na procento z přiznané částky, nejvýše však 20 % hodnoty předmětu sporu. 
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2.3.5 Rakousko 

Právní úprava (zejm.): 

Zákon o ochraně spotřebitele - Konsumentenschutzgesetz 

Zákon proti nekalé soutěži - Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Kartellgesetz 2005 

Obchodní zákoník - Unternehmensgesetzbuch 

Civilní řád soudní - Zivilprozessordnung 

I. Druhy řízení - typy žalob 

a) reprezentativní – spolková žaloba (Verbandsklage) 

Jde o reprezentativní typ hromadné žaloby, kdy nároky poškozených uplatňuje třetí, zákonem 

k tomu oprávněná osoba. Největší význam má uvedená žaloba v oblasti ochrany spotřebitele 

(Konsumentenschutzgesetz – dále „KSchG“) a nekalé soutěže (Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb – „UWG“). Určité aspekty jsou upraveny rovněž v zákoně o ochraně hospodářské 

soutěže (Kartellgesetz – „KartG“), zákoně o místním zásobování (Nahversorgungsgesetz), zákoně o 

pracovním a sociálním soudnictví (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – „ASGG“) a 

v antidiskriminačním zákoně (Gleichbehandlungsgesetz – „GlBG“). Dílčí ustanovení obsahuje 

také obchodní zákoník (Unternehmensgesetzbuch – „UGB“) – jde o ochranu před zneužívajícími 

klauzulemi nebo obchodními praktikami. 

b) spolková vzorová žaloba (Verbandsmusterklage) 

Vzorová žaloba je upravena v § 502 odst. 5 bod 5 ZPO. Jejím hlavním smyslem bylo, aby i 

v řízeních týkajících se ochrany spotřebitele, v nichž jde typicky o nízké nároky vyřazené 

z možnosti podat dovolání, mohlo docházet ke sjednocení judikatury. Postoupí-li proto jeden 

z poškozených spotřebitelů svůj nárok vybrané asociaci (viz níže), neuplatní se omezení pro podání 

dovolání. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci nejsou závazná pro ostatní oprávněné, a také 

proto, že se podáním žaloby nepřerušuje promlčecí lhůta ostatním oprávněným, nemá toto řízení 

příliš velký význam. 

c) tzv. hromadná žaloba podle rakouského práva (Sammelklage nach österreischem Recht) 

Nejde o zvláštní institut, ale využití existující hmotněprávní možnosti postoupení pohledávky. 

Praxe tak zareagovala na chybějící skupinovou žalobu po svém. Svého druhu další stádium vzorové 

žaloby bylo vyvinuto činností Spolku pro spotřebitelské informace (Verein für 
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Konsumenteninformation – dále „VKI“). Žaloba je založena na principu, že oprávnění mohou 

postoupit své právo na třetí osobu (zpravidla VKI) jako postupníka, a to pouze za tím účelem, aby 

nárok postupník vymohl u soudu. Výhodou je, že mnoho malých nároků jednotlivých oprávněných 

může být tímto způsobem vymáháno ve svém souhrnu. Řízení o vyšších částkách je pak snadnější 

financovat a rovněž je výhodnější z hlediska procesní ekonomie (o souvisejících nárocích je 

rozhodováno v jednom řízení). Právním podkladem, z něhož většina dovozuje přípustnost těchto 

žalob, je § 227 ZPO upravující možnost, aby žalobce uplatňoval více svých nároků proti témuž 

žalovanému v jednom řízení. 

 

II. Procesní legitimace 

a) Spolková žaloba 

- Wirtschaftskammer Österreich (§ 29 KSchG, § 14 UWG, § 36 odst. 4 KartG 2005, § 7 odst. 

2 Nahversorgung, § 460 UGB), 

- Bundesarbeitskammer (§ 29 KSchG), 

- Österreichischer Landarbeiterkammertag (§ 29 KSchG), 

- Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs (§ 29 KSchG, § 14 UWG, § 

36 odst. 4 KartG 2005, § 7 odst. 2 Nahversorgung, § 460 UGB), 

- Österreichischer Gewerkschaftsbund (§ 29 KSchG, § 14 UWG), 

- Verein für Konsumenteninformation (§ 29 KSchG, § 14 UWG), 

- Österreichischen Seniorenrat (§ 29 KSchG), 

- Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (§ 14 UWG, § 36 odst. 4 KartG 2005, § 7 odst. 

2 Nahversorgung), 

- sdružení na podporu hospodářských zájmů podnikatelů, pokud zastupuje zájmy dotčené 

jednáním (§ 460 UGB) 

- Bundeswettbewerbsbehörde (§ 14 UWG, § 36 odst. 3 a 4 KartG 2005, § 7 odst. 2 

Nahversorgung) 

- sdružení podnikatelů, které má právní nebo hospodářský zájem na rozhodnutí (§ 36 odst. 4 

bod 4. KartG 2005), 

- subjekty podle čl. 4 odst. 3 směrnice 98/27/ES z jiného členského státu EU, pokud původ 

porušení zákona je v Rakousku, k porušení chráněných zájmů došlo v tomto jiném členském 

státě a zveřejněný účel subjektu opravňuje k podání příslušné žaloby (§ 29 KSchG, § 14 

UWG). 
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V praxi podávají žalobu téměř výlučně jen VKI a komory zaměstnanců (Arbeiterkammern). 

 

b) Spolková vzorová žaloba 

Osoby oprávněné podle § 29 KSchG (viz výše), na něž byl postoupen nárok. 

 

c) Tzv. hromadná žaloba podle rakouského práva 

Na rozdíl od výše zmíněných není tato žaloba nijak omezena co do žalobce, tím může být 

kdokoliv, na koho byly postoupeny nároky dotčených osob. Přesto jde v praxi většinou o 

spotřebitelské asociace, které hájí práva spotřebitelů (typicky právě VKI). 

 

III. Opt-in a opt-out 

a) Spolková reprezentativní žaloba 

Pojmově vyloučeno.  

b) Spolková vzorová žaloba 

Pojmově vyloučeno. 

c) Tzv. hromadné žaloby podle rakouského práva 

V jistém smyslu je problematika – jinak řešená systémem opt-in nebo opt-out – v rakouském 

přítomna, a to v souvislosti s podáváním tzv. hromadných žalob podle rakouského práva. Před 

podáním žaloby jsou postupovány následně uplatněné pohledávky ze strany věřitelů na žalobce. Jde 

tedy o rozhodnutí věřitelů, zda se připojí se svým nárokem. Nicméně jde o postup hmotněprávní 

a nikoliv procesně-právní. 

 

IV. Obecnost (univerzálnost) civilní žaloby 

a)  Spolková reprezentativní žaloba  

Žaloba je omezena pouze na určité zájmy podle zvláštních zákonů, které jsou oprávněny hájit tam 

uvedené subjekty. Jde v prvé řadě o ochranu spotřebitele a nekalou soutěž. 

b) Spolková vzorová žaloba 

Tato žaloba je omezena pouze na ochranu spotřebitele. 
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c) Tzv. hromadná žaloba podle rakouského práva 

Tzv. hromadnou žalobou podle rakouského práva lze uplatnit vše, co lze postoupit. Žaloba tedy 

není omezena na vyjmenované právní oblasti, byť v převážné většině půjde právě o nároky 

spotřebitelů.  

 

Použití této žaloby však není zcela „obecné“. Podmínky přípustnosti vymezila judikatura. 

Konkrétně jde o rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Ob 116/05w. Podle tohoto 

rozhodnutí jsou hromadné žaloby podle rakouského práva, kdy více oprávněných z hmotného práva 

postoupí své pohledávky za účelem jejich vymožení na jednoho žalobce přípustné, pokud: (i) jsou 

v podstatné části založeny na stejnorodém právním důvodu (určující společný podklad), aniž by se 

skutkový stav jednotlivých nároků musel shodovat, a (ii) skutkové nebo právní otázky, které se 

vztahují k hlavní otázce nebo rozhodující předběžné otázce týkající se všech nároků a které mají být 

v řízení posuzovány, jsou v podstatné části stejnorodé. Pro vymezení těchto podmínek je přitom 

klíčová zásada procesní ekonomie – řízení je proto přípustné, budou-li společným projednáváním 

nároků ušetřeny náklady oprávněných i soudu a projednávání jednotlivých nároků zvlášť se bude 

jevit jako zbytečné. 

 

Výše uvedená kritéria jsou rakouskými soudy aplikována při posuzování přípustnosti hromadných 

žalob, nicméně žaloba je jinak projednávána v zásadě v režimu běžného sporného řízení. Podle 

rozhodnutí Vyššího zemského soudu ve Vídni (Oberlandesgericht Wien) sp. zn. 2 R 243/ooh 

nepodléhá rozhodnutí o připuštění hromadné žaloby rakouského práva instančnímu přezkumu.  

 

V. ADR 

Spory mohou být urovnány před Vídeňským mezinárodním rozhodčím centrem rakouské Spolkové 

hospodářské komory (Vienna International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic 

Chamber - „VIAC“). Dvě a více řízení konsiliace lze spojit, pokud s tím souhlasí strany konsiliace a 

pokud spory rozhoduje týž konsiliátor. 

 

Mediace a konciliace je rovněž stranám přístupna s jejich souhlasem.  

 

VI. Nároky 

a) Spolková reprezentativní žaloba – zápůrčí, případně někdy i určovací; 
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b) Spolková vzorová žaloba - nárok na plnění; 

c) Tzv. hromadná žaloba podle rakouského práva - nárok na plnění.  

 
VII. Přípustnost (certifikace) žaloby 

Jedinou jistou formu „certifikace“ lze spatřovat v kritériích vymezených judikaturou pro přípustnost 

tzv. hromadné žaloby dle rakouského práva. 

 

VIII. Informace o žalobě 

Informování o postupní žalobě není upraveno. Jde o iniciativu žalobce, přičemž však některé žaloby 

jsou široce medializovány. VKI zřídila pro podávané žaloby i vlastní stránku. 

 

IX. Přeshraniční věci 

V rámci Evropské unie není možnost podávat žaloby omezena. 

 

X. Financování 

Odměna advokáta stanovená procentně z přiznané částky není v Rakousku přípustná (§ 879 OZO). 

Subjekty financující soudní řízení však takto vypočtenou úplatu inkasovat mohou.  

 

V Rakousku je zavedena praxe, kdy řízení jsou financována třetími subjekty, přičemž: 

- úplata činí 30 % až 50 % přiznané částky, 

- nárok na úplatu je zajištěn postoupením nároku žalobce na náhradu nákladů řízení vůči 

žalovanému (žalobce coby postupitel, financující subjekt coby postupník), 

- právní zástupce žalobce (advokát) bývá zproštěn mlčenlivosti ve vztahu k financujícímu 

subjektu a informuje financující subjekt o vývoji ve věci, 

- zpětvzetí žaloby nebo dohoda mezi žalobcem a žalovaným podléhá předchozímu souhlasu 

financujícího subjektu, 

- pokud se chce financující subjekt se žalovaným dohodnout, může žalobce zrušit smlouvu o 

financování za podmínky, že zaplatí financujícímu subjektu částku, kterou by obdržel 

v případě dohody žalobce se žalovaným. 

 

XI. Návrh úpravy skupinové žaloby z roku 2007 

V roce 2007 vypracovala skupina pro skupinovou žalobu návrh, který měl do rakouského ZPO 

zakotvit výslovnou úpravu skupinové žaloby – Gruppensklage (na závěr ZPO měla být doplněna 
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nová ustanovení § 619 a násl., vč. části týkající se vzorového řízení). Návrh se však nedostal ani do 

parlamentu a v současné době tak v Rakousku obdobná komplexní úprava stále chybí. 

2.3.6 Německo 

Právní úprava (zejm.):  

Zákon o zápůrčích žalobách při porušení práva na ochranu spotřebitele – Unterlassungsklagegesetz 

Zákon proti nekalé soutěži – Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb  

Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Zákon o vzorovém řízení ve sporech z kapitálových trhů – Gesetz über Musterverfahren in 

kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten 

Zákon o žalobách ve věcech obchodních korporací – Gesetz über das gesellschaftsrechtliche 

Spruchverfahren 

 

I. Druhy řízení 

a) Reprezentativní žaloby ve věcech ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, hospodářské soutěže 
a ochrany životního prostředí 

Stejně jako v Rakousku či České republice, mají i v Německu vybrané subjekty oprávnění hájit 

zájmy spotřebitelů, soutěžitelů, resp. veřejný zájem. Uvedená oprávnění podat ve vyjmenovaných 

případech žalobu jsou zakotvena v zákoně o zápůrčích žalobách při porušení práva na ochranu 

spotřebitele a jiných porušení (tzv. Unterlassungsklagegesetz - dále též UKlaG), podle zákona proti 

nekalé soutěži (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb - dále též UWG), podle zákona o ochraně 

hospodářské soutěže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - tzv. GWB) a zákona o 

ekologické škodě (tzv. Umweltschadensgesetz - dále USchG) či zákona o doplňujících ustanoveních 

k prostředkům nápravy v oblasti ochrany životního prostředí dle směrnice č. 2003/35/ES (tzv. 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – dále UmwRG). Částečně se jedná o nároky plynoucí z práva 

veřejného. 

b) Skupinová žaloba podle zákona o vzorovém řízení ve sporech z kapitálových trhů (Gesetz 
über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten) 

Zákon o vzorovém řízení ve věcech kapitálového trhu (tzv. Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 

- dále KapMuG) byl původně přijat jako dočasné řešení jediného případu. Šlo o smršť žalob 

podávaných investory primárně proti společnosti Deutsche Telekom (cca 17 000 žalobců), kteří 

požadovali uspokojení shodného či podobného nároku plynoucího z odpovědnosti za špatné či 
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zavádějící informace obsažené v jednom z prospektů vydaných společností roku 2000. Cílem 

zákona v době jeho přijetí (2005) bylo urychleně a dočasně řešit danou situaci nebo obdobné 

případy, aby nedošlo k tak bezprecedentnímu zahlcení soudů, jež nebyly s to se s tak vysokým 

nápadem vypořádat. Platnost zákona tak byla omezena do roku 2010. Následně byl však zákon 

novelizován, zmodernizován a rozšířen na další případy. Stále však zůstává časově omezen, 

v současnosti do roku 2020. 

c) Žaloby ve věcech obchodních korporací (Spruchverfahrensgesetz) 

Zákon z roku 2003 upravuje specifická řízení týkající se práva obchodních korporací, která 

odpovídají např. našemu právu na dorovnání výše protiplnění při nuceném přechodu účastnických 

cenných papírů (§ 390 z.o.k.) nebo právu na dorovnání při přeměně obchodních společností a 

družstvech (§ 47 ZPřem). Původně byla procesní ustanovení, a tím i procesní režimy roztříštěny 

v akciovém zákoně a v zákoně o přeměnách, zákon z roku 2003 je však sjednotil. Deklarovaným 

hlavním cílem zákona je oddělit řízení o otázce přiměřenosti výše protiplnění od případného řízení 

o platnosti samotného právního jednání/změny v otázkách společnosti (tj. o platnosti squeeze-outu, 

přeměny atd.), a tím i urychlení celého procesu (squeeze-outu, přeměny atd.). 

d) Jiné mechanismy 

Poškození mohou také postupovat své pohledávky na spotřebitelské organizace/komerční subjekty 

za účelem jejich vymáhání u soudu podle obecných ustanovení BGB a ZPO.   

 

II. Reprezentativní žaloby 

a) Aktivní legitimace 

- Ochrana spotřebitele (§ 3 odst. 1 UKlaG)  

o tzv. „kvalifikované entity“ 

 a) entity zapsané v seznamu kvalifikovaných entit dle § 4 UKlaG vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti; musí splňovat podmínky vymezené v § 4 

UKlaG – sdružení s právní subjektivitou hájící zájmy spotřebitelů, jehož 

členy jsou minimálně 3 takováto sdružení anebo 75 fyzických osob, existují 

alespoň 1 rok a z jejich dosavadní činnosti se jeví, že v ní budou i nadále 

pokračovat; u spotřebitelských sdružení podporovaných z veřejných 
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prostředků platí nevyvratitelná domněnka, že podmínky pro zápis do 

seznamu splňují 

 b) entity zapsané v seznamu vedeném Evropskou komisí dle směrnice č. 

2009/22/ES 

o tzv. „hospodářská sdružení“ - sdružení s právní subjektivitou k podpoře 

živnostenských nebo samostatných profesních zájmů, jestliže jim přísluší značná 

část závodů, které nabízí zboží nebo služby stejného nebo podobného druhu na 

tomtéž trhu, a jestliže jsou podle svého personálního, věcného a finančního zázemí s 

to skutečně plnit úkoly související s vymáháním živnostenských nebo samostatných 

profesních zájmů v souladu se stanovami a jestliže se protiprávní jednání dotýká 

zájmů jejich členů 

o průmyslové a obchodní komory a řemeslné komory 

- Nekalá soutěž (§ 8 odst. 2 bod 2 až 4 UWG) 

o stejné osoby jako v případě ochrany spotřebitele upravené v § 3 UKlaG (viz výše) 

- Hospodářská soutěž (§ 33 odst. 2, § 34) 

o kvalifikované entity a hospodářská sdružení dle UKlaG (viz výše) 

o v případě vymáhání výhod ve prospěch státního rozpočtu i Orgán pro ochranu 

hospodářské soutěže 

- Životní prostředí (§ 3 UmwRG) 

o spolky uznané podle § 3 zákona o prostředcích nápravy při ochraně životního 

prostředí  

o spolky sice neuznané, nicméně splňující podmínky pro uznání (§ 2 odst. 2 UmwRG). 

Žalobní legitimace je ve zvláštních zákonech omezena na tam vyjmenované nároky (viz dále). 

b)  Žalobní nároky 

- Ochrana spotřebitele (§ 1 - 2 UKlaG) 

o V případě nepřiměřených všeobecných obchodních podmínek zápůrčí nárok a jsou-li 

všeobecné obchodní podmínky toliko doporučovány nárok na odvolání tohoto 

doporučení  

o Zápůrčí nárok v případě omezení odpovědnosti za prodlení se zaplacením 

o Zápůrčí a odstraňovací nárok v případě jiného porušení práva na ochranu 

spotřebitele 

- Nekalá soutěž (§ 8 a § 10 UWG) 
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o Negatorní nárok v případě hrozby či opakování nekalé soutěže v podobě a) 

nekalosoutěžního jednání dle § 3 UWG nebo b) dotěrného obtěžování dle § 7 UWG 

o Vůči tomu, kdo se úmyslně dopustil nekalosoutěžního jednání dle § 3 nebo § 7, a tím 

pro sebe na úkor většího počtu zákazníků získal zisk, nárok na vydání tohoto zisku 

do státního rozpočtu.  

- Hospodářská soutěž 

o Odstraňovací nárok a v případě hrozby či opakování jednání, které je v rozporu s 

předpisy na ochranu hospodářské soutěže, zápůrčí nárok 

o Vůči tomu, kdo úmyslně porušil předpisy na ochranu hospodářské soutěže, a tím pro 

sebe získal hospodářskou výhodu, nárok na vydání této výhody do státního rozpočtu 

(zde jsou oprávněnými jak sdružení, tak orgán na ochranu hospodářské soutěže). 

- Životní prostředí 

o Nárok oprávněných subjektů domáhat se v rámci soudního řízení správního 

přezkoumání vybraných rozhodnutí či naopak jejich nevydání podle zákona o EIA 

(povolení, schválení, dovolení výstavby určitých zařízení atd.) – § 2 odst. 1 a 2 

UmwRG 

o Totéž platí i pro rozhodnutí či jeho nevydání příslušným orgánem veřejné moci 

podle zákona o ekologické žalobě (§ 11 odst. 2 USchG). 

 

III. Skupinová žaloba podle zákona o vzorovém řízení ve věcech kapitálové trhu 

 

Skupinovou žalobu svého druhu označovanou za návrh na provedení vzorového řízení 

(Musterverfahrensantrag) lze podat jen v již probíhajícím tzv. „původním řízení“. Je-li návrh 

přípustný, je zahájeno nové, vzorové řízení, jehož cílem je vyjasnit skutkové či právní otázky (má 

povahu určovací), které mají význam nejen pro toto první „původní řízení“, ale i pro další „původní 

řízení“, v nichž se řeší stejný nebo podobný nárok. Soudy provádějící původní řízení jsou krajské 

soudy označované zákonem jako „procesní soudy“. Soud, který vede vzorové řízení, je nadřízeným 

soudem soudu krajskému, jenž řízení na podnět navrhovatele inicioval, tedy vrchním soudem. Pro 

stížnost proti rozhodnutí vrchního soudu je příslušný Spolkový soudní dvůr. 
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a) aktivní legitimace 

Tzv. návrh na provedení vzorového řízení může podat žalobce nebo žalovaný v probíhajícím 

řízení v prvním stupni u procesního soudu (tedy před krajským soudem – Landesgericht), domnívá-

li se, že jsou naplněny podmínky (viz níže) 

 

b) obecnost návrhu (okruh řízení, v nichž jej lze použít) 

Návrh na zahájení vzorového řízení lze podle zákona o vzorovém řízení (§ 1 KapMuG) podat jen 

v civilních sporech, v nichž je vedeno řízení o  

i. nárocích na náhradu škody způsobenou nepravdivými, zavádějícími nebo chybějícími 

veřejnými informacemi o kapitálových trzích; 

ii. nárocích na náhradu škody způsobenou použitím nepravdivých nebo zavádějících 

veřejných informací o kapitálových trzích nebo nepodáním zákonem vyžadovaného 

vysvětlení, že tyto informace jsou nepravdivé nebo zavádějící; 

iii. nároku na splnění smlouvy plynoucímu z nabídky podle zákona o nabývání cenných 

papírů a nabídkách převzetí, včetně nároku podle § 39 odst. 3 věty 3 a 4 burzovního zákona. 

c) uplatňované nároky 

Návrhem na provedení vzorového řízení lze uplatňovat a) určení toho, zda jsou či naopak nejsou 

dány podmínky zakládající či vylučující uplatňovaný nárok, nebo b) vyjasnění právních otázek. Jde 

o záměry určovacího návrhu (slovy zákona doslova tzv. určovací cíle či cíle určení – 

Feststellungsziele). Navrhovatel musí přitom doložit, že rozhodnutí o určovacím návrhu bude mít 

význam nad rámec individuálního nároku navrhovatele i pro podobné právní spory.  

d) přípustnost návrhu na vzorové řízení (obdoba certifikace) 

Přípustnost přezkoumává procesní soud, u něhož byl návrh podán. Ten návrh odmítne jako 

nepřípustný, pokud  

i. rozhodnutí v probíhajícím sporu není závislé na otázce, která má být řešena v rámci 

vzorového řízení,  

ii. navržené důkazní prostředky jsou nevhodné pro prokázání záměrů určovacího návrhu, 

iii. není doloženo, že rozhodnutí bude mít význam i pro další právní spory, nebo 

iv. byl návrh na provedení vzorového řízení podán za účelem protahování řízení. 

O nepřípustnosti rozhoduje soud usnesením, proti němuž není opravný prostředek přípustný. 
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e) rozhodování o přípustnosti vzorového řízení, min. počet „žalobců“ 

Je-li návrh přípustný, zveřejní jej procesní soud nejpozději do 6 měsíců od podání návrhu 

v Úředním věstníku v části „Rejstřík žalob“ (srov. níže - v části věnující se uveřejňování); od toho 

může upustit, je-li zřejmé, že podmínky pro vzorové řízení jsou dány. Uveřejněním návrhu 

v Rejstříku žalob se řízení před procesním soudem přerušuje. 

 

Je-li do 6 měsíců od uveřejnění návrhu v Rejstříku žalob v tomto rejstříku podáno alespoň 9 

dalších návrhů na provedení vzorového řízení směřujících k témuž, procesní soud, u něhož byl 

podán první návrh, vydá usnesení o předložení věci nadřízenému soudu (vrchní soud – 

Oberlandesgericht). Nadřízený soud je příslušný pro rozhodnutí o určovacím návrhu. Usnesení o 

předložení nelze napadnout opravným prostředkem a je pro vrchní soud závazné. Není-li podmínka 

9 dalších návrhů splněna, procesní soud usnesením návrh odmítne a pokračuje v původním řízení; 

to nelze napadnout opravným prostředkem. 

f) opt-in v. opt-out 

Vzorové řízení jako takové je vystavěno na principu opt-in. Určitý prvek opt-out lze ale spatřovat 

v situaci, kdy v rámci vzorového řízení dojde k uzavření smíru – kdo nechce, aby vůči němu měl 

smír účinky, musí z něj výslovně vůči soudu vystoupit (viz dále). 

g) účinky vzorového řízení 

Po uveřejnění usnesení o předložení věci nadřízenému soudu v Rejstříku žalob vyhlásí soud v rámci 

všech doposud zahájených řízení nebo řízení, která budou zahájena do doby rozhodnutí o 

určovacím návrhu, je-li rozhodnutí v těchto řízeních závislé na vyřešení určovacího návrhu, klid 

řízení. Měsíc po doručení usnesení o vyhlášení klidu řízení může žalobce bez souhlasu žalovaného 

vzít svoji žalobu zpět. 

h) účastníci vzorového řízení a jejich postavení 

Účastníky vzorového řízení jsou „vzorový žalobce“ (Musterkläger), „vzoroví žalovaní“ 

(Musterbeklagten) a „osoby přizvané“ (Beigeladene). Vzorového žalobce vybere podle uvážení 

vrchní soud z osob, které podaly návrh na zahájení vzorového řízení (zohlednit má souhlas 

vybraného navrhovatele s jeho pověřením, souhlas několika navrhovatelů na jedné osobě, výši 

nároku dotčeného vzorovým řízením) – proti tomu není opravný prostředek přípustný. Zbývající 

navrhovatelé se stanou osobami přizvanými k řízení. 
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Soud přímo zásadně komunikuje se vzorovým žalobcem a vzorovým žalovaným, kteří mohou plně 

využívat procesních práv [výjimky např. směrem k účinkům zpětvzetí viz dále písmeno f)]. Osoby 

přizvané k řízení musí přijmout stav řízení, který tu je v době, kdy jejich původní řízení bylo 

přerušeno. Mohou využívat prostředky pro uplatňování či bránění hmotného práva, stejně jako v 

zásadě všechny procesní úkony, nejsou-li v rozporu s úkony vzorového žalobce. Soud s nimi může 

komunikovat i prostřednictvím uveřejňování v Rejstříku žalob.  

i) další průběh vzorového řízení 

Po zvolení vzorového žalobce uveřejní vrchní soud v Rejstříku žalob označení vzorového žalobce, 

vzorového žalovaného, spisovou značku a poučení o účincích přihlášení nároků a uveřejnění. Do 6 

měsíců od tohoto uveřejnění se pak mohou osoby vrchnímu soudu písemně přihlásit se svými 

nároky. 

 

Na řízení před vrchním soudem se použijí přiměřeně ustanovení ZPO o řízení v prvním stupni, 

některá pravidla jsou přitom výslovně vyloučena. V usneseních nemusí soud označovat osoby 

přizvané. Doručování předvolání a mezitímních rozhodnutí osobám zúčastněným lze nahradit 

uveřejněním v Rejstříku žalob. Spolková vláda stejně jako zemské vlády mohou přitom nařízením 

stanovit dobu, od které se spis povede v elektronické podobě, a podmínky tohoto vedení, dále že 

podání ve vzorovém řízení lze činit jen elektronicky apod.  

 

K přípravě jednání může soud uložit doplnění písemností osobě přizvané k řízení. Písemnosti osob 

přizvaných a mezitímní rozhodnutí vrchního soudu se zveřejňují v elektronickém informačním 

systému, do něhož mají přístup jen osoby přizvané. 

 

Vezme-li vzorový žalobce svoji žalobu v původním řízení zpět nebo je-li proti němu zahájeno 

insolvenční řízení, zemřel-li atd., zvolí soud nového vzorového žalobce. Zpětvzetí žaloby osobou 

přizvanou k řízení nemá na průběh řízení žádný vliv. Zpětvzetí návrhu na zahájení vzorového řízení 

nemá na postavení vzorového žalobce ani na průběh řízení žádný vliv. 

 

Rozhodnutí ve vzorovém řízení není vydáno, pokud se na tom shodnou jednohlasně vzorový 

žalobce, vzorový žalovaný a osoby přizvané k řízení. Na návrh osoby přizvané k řízení může soud 

při splnění zákonných podmínek rozšířit vzorové řízení o vyřešení dalších otázek. 
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j) rozhodnutí, smír a jejich účinky 

Vrchní soud po provedení ústního jednání rozhoduje ve věci tzv. vzorovým rozhodnutím 

(Musterbescheid) ve formě usnesení. To se doručuje i osobám zúčastněným a osobám, které 

přihlásily své nároky. O nákladech vzorového řízení rozhoduje procesní soud. 

 

Namísto rozhodnutí zákon umožňuje uzavření smíru (o vzorovém a zároveň o výchozím řízení). 

To může být iniciováno tak, že žalobce a žalovaný doručí soudu návrh soudního smíru nebo 

přijmou návrh soudního smíru, který jim navrhl soud. K návrhu mohou osoby přizvané k řízení 

vyjádřit své stanovisko. K platnosti smíru je nutné, aby jej schválil soud (podmínka – smír se při 

zohlednění okolností jeví jako spravedlivé urovnání sporu). Po doručení takto schváleného smíru 

mohou osoby přizvané v rámci lhůty jednoho měsíce vyjádřit vůči soudu svoji vůli ze smíru 

„vystoupit“ (opt-out princip). Pro účinnost soudem schváleného smíru se vyžaduje, aby svoji vůli 

vystoupit vyjádřilo méně než 30 % osob zúčastněných (jinými slovy - pokud 30 % a více osob 

zúčastněných odmítne uzavření smíru, nemůže ten nabýt účinnosti).  

 

Vzorové rozhodnutí zavazuje všechny procesní soudy, které po zahájení vzorového řízení přerušily 

před nimi probíhající řízení. Vzorové rozhodnutí je závazné rovněž pro všechny osoby přizvané. 

Usnesení nabývá právní moci v rozsahu, ve kterém v něm bylo rozhodnuto o určovacích otázkách. 

Po pravomocném skončení vzorového řízení mohou osoby přizvané uplatňovat skutečnost, že 

vzorový žalobce nevedl vzorové řízení řádně pouze tehdy, pokud jim vzorový žalobce zabránil nebo 

s ohledem na stav vzorového řízení, který pro ně byl závazný, neměly možnost uplatnit určité 

důkazy či tvrzení, nebo důkazy nebo tvrzení, které jim nebyly známy, vzorový žalobce úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti neuplatnil. Doručením pravomocného vzorového řízení procesnímu soudu 

dojde k pokračování v původním řízení. 

 

Smír, jehož platnost a účinnost potvrdí vrchní soud svým usnesením, má účinky vůči všem 

přizvaným osobám, ledaže vyjádřily svoji vůli se jej neúčastnit. 

k) opravné prostředky 

Každý z účastníků řízení může proti vzorovému rozhodnutí podat stížnost. O doručení přípustné 

stížnosti vyrozumí soud rozhodující o stížnosti ostatní účastníky i ty, kteří přihlásili svůj nárok 

vrchnímu soudu (lze i uveřejnit v Rejstříku). Tyto osoby mohou do měsíce od doručení vyrozumění 

k řízení o stížnosti přistoupit. Nepřistoupí-li účastník nebo nevyjádří-li se ve lhůtě, pokračuje soud 
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bez ohledu na něj. Řízení vede jak na straně žalobce, tak na straně žalovaného jedna osoba, která je 

určena dle zákonných pravidel.  

l) náklady řízení 

Náklady řízení, které vznikly v průběhu vzorového řízení, jsou součástí nákladů původního řízení a 

rozhoduje o nich procesní soud. Náklady vzorového řízení žalovaného jsou rovněž náklady 

původního řízení, ledaže žalobce vzal svoji žalobu v původním řízení do jednoho měsíce od 

přerušení tohoto řízení zpět – pak se jeho náklady uspokojí v poměrné výši, která připadá na nárok 

tohoto jednoho žalobce ve vztahu k celku. 

 

Náklady řízení o stížnosti, které skončilo neúspěchem, se hradí poměrně podle podílů jednotlivých 

osob, které se k opravnému řízení připojily. V případě, že soud vyhoví žalovanému, hradí jeho 

náklady poměrně vzorový žalobce a všechny osoby přizvané k řízení podle jejich účasti (pro 

rata) v prvostupňovém vzorovém řízení. V případě, že soud vyhoví žalobci, hradí žalovaní 

náklady podle poměru jejich účasti v prvostupňovém vzorovém řízení. 

m) uveřejňování 

Pro účely zveřejňování informací o vzorových řízeních existuje v německém Spolkovém věstníku 

zvláštní rubrika „Rejstřík žalob podle zákona o vzorovém řízení ve věcech kapitálového trhu“ 

(zkráceně „Rejstřík žalob“). Prostřednictvím tohoto rejstříku soud informuje o zahájení řízení a jeho 

průběhu širokou veřejnost tak, aby případní další poškození měli možnost se k vzorovému řízení 

připojit. Zároveň tento rejstřík může ve vyjmenovaných případech sloužit k doručování písemností 

osobám přizvaným k řízení, které se tak mohou dozvědět např. o určení roku k ústnímu jednání, o 

vydání mezitímního rozsudku atd. 

 

Vedle toho existuje ještě speciální neveřejný informační systém, v němž jsou uveřejňována podání 

jednotlivých účastníků řízení a mezitímní rozhodnutí vrchního soudu. 
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2.3.7 Francie 

Právní úprava: 

Spotřebitelský kodex – Code de la consommation (naposledy upraven 17. srpna 2016) 

 

I. Druhy řízení 

a) Reprezentativní žaloba – action en représentation conjointe 
Již od roku 1992 mají vybraná sdružení právo na podání žaloby v zájmu určité skupiny osob/ve 

veřejném zájmu (spotřebitelé, investoři, životní prostředí). Jde o žalobu na náhradu škody, ve 

vymezených případech i žalobu zdržovací a žalobu na obnovení předešlého stavu. Tento prostředek 

není příliš využíván, např. v oblasti ochrany spotřebitele bylo od zavedení v roce 1992 podáno jen 

asi 5 žalob. Soud sice projednává všechny uplatňované nároky společně, nicméně rozsudky vydává 

ve vztahu k jednotlivým poškozeným, pročež nenastává překážka věci rozhodnuté ve vztahu 

k ostatním členům skupiny. 

b) Skupinová žaloba ve stylu „class action“ – action de groupe 

V roce 2014 připustil francouzský zákonodárce i obdobu tzv. class action – skupinovou žalobu ve 

věcech ochrany spotřebitele, soutěžního práva a v neposlední řadě i v otázkách práva 

zdravotnického. Je však specifická tím, že žalobu mohou uplatňovat v zájmu přihlášených 

poškozených osob vybrané organizace, ostatní poškození se mohou sami přihlásit ve druhé fázi – 

tedy po vydání pravomocného určovacího rozsudku, v němž soud posoudil přípustnost hromadné 

žaloby, odpovědnost škůdce a způsob náhrady škody (jakýsi late opt-in). Rozsudek je přitom 

závazný pro všechny členy skupiny, kteří se připojí ve druhé fázi řízení. Jakkoliv tedy nese žaloba 

označení „skupinová“, jde ve skutečnosti o žalobu reprezentativní (resp. spolkovou). Od účinnosti 

(konec roku 2014) bylo podáno cca 5 skupinových žalob. 

 

1) Právo na ochranu spotřebitele 

1. Základní varianta řízení 

Řízení se skládá ze dvou fází. V první fázi řízení soud rozhodne na základě individuálních 

reprezentativních případů poškozených spotřebitelů předložených soudu sdružením (to 

podává žalobu, jde tedy de facto o reprezentativní žalobu). Soud rozhoduje deklaratorním 

rozhodnutím o přípustnosti hromadné žaloby, o odpovědnosti žalovaného za škodu a o 

způsobu náhrady škody. Soud dále rozhodne o podmínkách, za kterých se může osoba stát 

členem skupiny, specifikuje podmínky pro uveřejnění oznámení o řízení v médiích a stanoví 
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lhůtu pro připojení se ke skupině. Tato lhůta musí být stanovena mezi 2 a 6 měsíci od 

uveřejnění oznámení v médiích.  

 

V druhé fázi poté, co došlo k vytvoření skupiny, je žalovaný povinen nahradit poškozeným 

škodu v rámci intencí vymezených soudem v rozhodnutí vydaném v první fázi. V této části 

řízení soud zpravidla do řízení nezasahuje, může zasáhnout pouze tehdy, objeví-li se obtíže. 

 

2. Řízení o zjednodušené hromadné žalobě (action de group simplifiée) 

Takovéto řízení proběhne tehdy, jsou-li účastníci zcela jasně a přesně označeni a žalobcům 

způsobená škoda je shodná. Soud v takovémto případě může rozhodnout spolu 

s deklaratorním výrokem, že žalovaný je odpovědný za škodu, aby tento rovnou odškodnil 

jednotlivé poškozené v jím určené lhůtě.  

 

2) Soutěžní právo 

Obdoba řízení ve spotřebitelských věcech, s výjimkou dvou zvláštností: 

- Zaprvé mohou takovéto hromadné žaloby následovat až po pravomocném 

rozhodnutí soutěžního úřadu (vnitrostátního nebo evropského), které 

identifikovalo nesoutěžní chování. Soud pak nerozhoduje o odpovědnosti, ale 

pouze o rozsahu skupiny, podmínkách členství ve skupině a určení 

jednotlivých škod. 

- Zadruhé nelze takovouto hromadnou žalobu podat po 5 letech od právní moci 

rozhodnutí soutěžního úřadu. 
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3) Zdravotnické právo 

Obdoba řízení ve spotřebitelských věcech, s výjimkou lhůty k připojení se ke skupině, která má 

být 6 měsíců až 5 let od uveřejnění. 

 

II. Reprezentativní žaloba - action en représentation conjointe 

a) Aktivní legitimace 

Podle oblasti jsou aktivně legitimovanými spotřebitelská sdružení uznaná na národní úrovni 

(uznává Ministerstvo financí), registrované sdružení na ochranu investorů a uznané sdružení na 

ochranu životního prostředí. Vždy však musí být zmocněni alespoň dvěma zástupci té které skupiny 

(poškozený spotřebitel, poškozený investor, osoba poškozená narušením životního prostředí). 

b) Opt-in nebo opt-out 

Reprezentativní žaloba je založena na principu opt-in, neboť jednotliví postižení musí zmocnit 

příslušné asociace k podání žaloby v jejich zájmu.  

c) Rozsah právní úpravy 

- spotřebitelské právo (alespoň 2 spotřebitelé museli utrpět škodu) 

- cenné papíry/finanční služby (alespoň 2 investoři (fyzické osoby) museli utrpět škodu) 

- právo životního prostředí (alespoň 2 fyzické osoby musely utrpět škodu jednáním 

poškozujícím životní prostředí) 

d) Nároky 

Příslušná organizace se jménem poškozených domáhá příslušných nároků na náhradu škody 

(restituce nebo kompenzace v penězích). Ve vymezených případech se může domáhat i toho, aby 

škůdce se svým protiprávním jednáním přestal nebo obnovil původní stav. 

e) Certifikace 

„Certifikace“ v klasickém slova smyslu neprobíhá (nejde o samostatné stádium řízení), nicméně je 

nutné, aby žaloba byla podána asociací, která k tomu byla písemně zmocněna dvěma poškozenými 

fyzickými osobami, a tyto osoby musely utrpět škodu na základě jednání téhož škůdce, přičemž tato 

škoda musí mít společný základ. Uvedené platí pro všechny tři oblasti. 
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f) Notifikace 

Notifikace o žalobě ve veřejných prostředcích, na internetu apod. je podle oblasti buď zákonem 

omezena, anebo přímo zakázána. 

g) Náklady řízení 

Náklady řízení neplatí případně sdružení spotřebitelů (resp. jiné sdružení aktivně legitimované 

k podání žaloby), ale jednotliví poškození, v jejichž zájmu sdružení jedná. 

 

III. Hromadná žaloba na principu „class action“ 

a) Aktivní legitimace 

a.   Právo na ochranu spotřebitele a soutěžní právo 

- Spotřebitelská sdružení (zastoupená na národní úrovni, schválená na národní úrovni, 

alespoň jeden rok existující, musí být veřejně efektivně činné směrem k ochraně zájmů 

spotřebitelů, její členové musí platit členské příspěvky) 

- K srpnu 2016 je takovýchto sdružení ve Francii 15 

b. Zdravotnické právo 

- Akreditovaná sdružení uživatelů zdravotního systému, která jsou zastoupena na národní 

nebo regionální úrovni 

- K srpnu 2016 je takovýchto sdružení ve Francii cca 400 

b) Opt-in a opt-out 

Založeno na principu opt-in (potenciální členové skupiny jsou ale ve výhodě, neboť je již před tím, 

než se přihlásí, rozhodnuto o odpovědnosti žalovaného). 

c) Pravomoc 

a. Právo na ochranu spotřebitele a soutěžní právo 

- civilní pravomoc soudní (v případě soutěžního práva rozhodnutí o odpovědnosti však 

činí soutěžní úřad, kterým je soud vázán) 

b. Zdravotnické právo 

- civilní i správní pravomoc soudní 
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d) Rozsah právní úpravy hromadných žalob 

Hromadnou žalobu lze podat v těchto věcech: 

a. právo na ochranu spotřebitele 

b. soutěžní právo 

c. zdravotnické právo 

Francouzský parlament zvažuje nyní tyto otázky k zařazení pod hromadné žaloby: 

a. antidiskriminační právo 

b. environmentální újma 

c. právo na ochranu osobních údajů 

e) ADR 

a. Právo na ochranu spotřebitele a soutěžní právo 

- Sdružení může uzavřít jménem členů skupiny hromadný smír/hromadnou dohodu o 

narovnání se žalovaným, obsahující ujednání o náhradě škody. Soud schvaluje takovouto 

dohodu. Takováto dohoda musí být zveřejněna v médiích a stanoveny podmínky k připojení 

se k ní, včetně lhůt. 

b. Zdravotnické právo 

- Pokud strany souhlasí, může soud nařídit zapojení mediátora po období tří měsíců, které lze 

o další tři měsíce prodloužit. 

- Sdružení může uzavřít jménem členů skupiny hromadný smír/hromadnou dohodu o 

narovnání se žalovaným obsahující ujednání o náhradě újmy. Soud schvaluje takovouto 

dohodu. Takováto dohoda musí být zveřejněna v médiích a stanoveny podmínky k připojení 

se k ní, včetně lhůt. 

f) Nároky 

a. Právo na ochranu spotřebitele a soutěžní právo 

- lze uplatnit náhradu škody, nikoli náhradu imateriální újmy - a to jak uvedením v předešlý 

stav, tak peněžitou náhradou 

b. Zdravotnické právo 

- uplatnění náhrady újmy 

 

g) Přípustnost (certifikace) žaloby 
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O přípustnosti hromadné žaloby soud rozhoduje v první fázi řízení na základě individuálních 

reprezentativních případů předložených sdružením. Sdružení přitom musí dokázat, že je zde 

skupina více poškozených (zákon nespecifikuje, tedy min. 2), kteří se nachází v podobné nebo 

stejné situaci a vůči nimž porušil stejný profesionál z totožného právního důvodu svou 

zákonnou nebo smluvní povinnost. Jde tedy o rozšířenou certifikaci, neboť soud nezkoumá jen 

procesní podmínky, ale posuzuje de facto i hmotněprávní odpovědnost žalovaného (obecně ve 

vztahu k namítanému protiprávnímu jednání, nikoliv ve vztahu ke konkrétním jedincům - to se 

děje až ve druhé fázi). 

 

Zvláštním případem je, že ve věcech soutěžního práva musí existovat pravomocné rozhodnutí 

soutěžního úřadu a hromadnou žalobu nelze podat po 5 letech od tohoto rozhodnutí. 

 

h) Informace o žalobě 

Uveřejnění v médiích, podrobnosti stanoví soud v první fázi řízení po posouzení 

reprezentativních individuálních případů a rozhodnutí o odpovědnosti k náhradě škody, které 

má deklaratorní povahu (o odpovědnosti nerozhoduje ve věcech soutěžního práva, je vázán 

rozhodnutím soutěžního úřadu). 

 

i) Výkon rozhodnutí/exekuce 

Jako v jiných civilních věcech. 

 

j) Přeshraniční věci 

V případech, kdy žalovaný působí mimo území Francie, je místně příslušný v prvním stupni 

pařížský Tribunal de grande instance de Paris (soud na úrovni krajského soudu v soudní 

soustavě České republiky). 

 

k) Advokátní přímus 

Platí povinné zastoupení advokátem. 

 

l) Financování 

Pro náhradu nákladů řízení se použijí obecná pravidla. Neboť stranou sporu je sdružení a 

nikoliv jednotliví poškození, je to sdružení, které je případně povinné k náhradě nákladů řízení. 

Soud může žalovanému uložit, aby poskytl zálohu sdružení na úhradu nákladů řízení. 
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Právo na právní pomoc není omezeno, může tedy být poskytnuto i pro skupinovou žalobu. Na 

veřejné financování či podporu zákon výslovně nepamatuje. Financování třetí osobou není ve 

Francii nijak upraveno, nemá žádný právní rámec a je na soudech, zda k němu případně 

v budoucnu zaujmou nějaké stanovisko.  

2.3.8 Švédsko 

I. Obecně - Lag om grupprättegång 

 

Švédové jsou jedni z prvních Evropanů, kteří dosáhli komplexnosti právní úpravy hromadných 

žalob. Roku 1991 byla švédskou vládou vytvořena komise specialistů, v jejichž čele stanul prof. P. 

H. Lindblom. Tato skupina odborníků zpracovala návrh, který byl dlouhý přes tisíc stran. K přijetí 

samotného zákona však došlo až po dlouhých prostojích roku 2002, přičemž v účinnost vstoupil 

v lednu roku 2003. Švédský zákon o skupinových řízeních, který se Švédsky nazývá Lag om 

grupprättegång (dále jen „LG“), vstoupil v platnost dne 30. 5. 2002, účinným se potom stal dne 1. 

1. 2003. V roce 2008 proběhlo vyhodnocení zákona švédskou vládou a byly navrženy drobné 

změny. Nicméně k jejich přijetí doposud nedošlo. Švédské právní úpravě je vytýkána zejména 

obtížná a zdlouhavá organizace skupiny, která neodpovídá (často) nízkým individuálním zájmům na 

výsledku řízení. 

 

Skupinovou žalobu definuje švédský zákon jako žalobu, která je podávána žalobcem jakožto 

reprezentantem většího počtu osob, pro které z ní plynou účinky, i když nejsou stranami sporu. 

Skupinou se rozumí osoby, za něž podává žalobce žalobu (§ 1 LG). Příslušné k projednání 

skupinových žalob jsou okresní soudy určené vládou, která dbá na to, aby byl v každém kraji 

alespoň jeden takovýto soud (§ 3 LG).  

 

II. Druhy řízení a jejich základní charakteristika 

a) Soukromá (skupinová) žaloba (Enskild grupptalan) 

Švédské právo připouští soukromou (skupinovou) žalobu, tj. žalobce (sám věcně legitimovaný) 

může uplatnit své vlastní právo, ovšem s účinky i pro jiné. Tato žaloba je upravena v § 4 LG. 

Žalobu může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba, které svědčí nárok, jenž je předmětem 

žaloby. Jako skupinovou žalobu lze překlasifikovat i spor již probíhající individuálně, musí však 
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splňovat zákonem stanovené podmínky (viz § 8 LG) a žalovaný musí rovněž vyslovit souhlas s 

takovouto změnou (§ 10 LG). 

b) Spolková žaloba (Organisationstalan får) 

Švédské právo rovněž připouští i spolkovou žalobu, tj. žalobu podanou právnickou osobou, 

sdružením, které je k žalobě procesně legitimováno jenom proto, že se takovou ochranou zabývá. 

Tato žaloba je podávána neziskovými organizacemi, k jejichž činnostem uvedeným ve stanovách 

patří inter alia ochrana spotřebitelů či zaměstnanců (§ 5 LG). 

c) Veřejná žaloba (Offentlig grupptalan) 

Konečně švédský právní řád zná i hromadné žaloby veřejné, které mohou podávat orgány veřejné 

správy, pokud k tomu byly zmocněny (§ 6 LG). Doposud se toto zmocnění týká spotřebitelského 

ombudsmana, který je oprávněn podat žalobu v oblasti klamavé reklamy, zneužívajících smluvních 

podmínek, povinně poskytovaných informací a bezpečnosti výrobků. Dále pak Agentura ochrany 

životního prostředí. 

III. Obecnost (univerzálnost) civilní žaloby 

Švédská právní úprava zná pouze aktivní skupinovou žalobu (tj. skupina může figurovat jen na 

žalující straně). Aktivní legitimace není (až na drobné výjimky, např. ve věcech pracovního práva, 

svobody projevu) sektorově omezena.  

IV. Nároky 

Švédská právní úprava v případě soukromých (skupinových) žalob nikterak neomezuje nároky, 

které jsou uplatňovány v rámci kolektivního řízení.  

V. Advokátní přímus 

Podává-li žalobu člen skupiny, musí být zastoupen advokátem (§ 11 LG). Soud však může – jsou-li 

pro to důvody – připustit i žalobu, kde není žalobce zastoupen advokátem. Advokátovi je přitom 

třeba udělit zvláštní plnou moc k zastupování ve skupinovém řízení, obecná plná moc nestačí (§ 12 

LG). 
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VI. Informace o žalobě 

Ust. § 13 LG stanovuje povinnost informovat členy skupiny o zahájení řízení. Za tímto účelem 

stanovuje § 9 LG povinnost v žalobě uvést jména a bydliště všech členů skupiny. Tento požadavek 

se zdá jako nepřiměřený, nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že žalobce je této povinnosti 

zproštěn, pokud absence těchto údajů v žalobě nebrání řádnému průběhu řízení.  

 

Dále § 49 LG stanovuje povinnost pro soud informovat členy skupiny o konečném rozhodnutí ve 

věci (popř. smíru). Rovněž, pokud to soud považuje za nezbytné s ohledem na ochranu 

individuálních práv členů skupiny, informuje členy skupiny o: 

1. záměně v osobě reprezentanta skupiny, 

2. záměně v osobě právního zástupce, 

3. zpětvzetí žaloby, 

4. problémech při schvalování dohody mezi advokátem a žalobcem, které se týkají stanovení 

odměny advokáta na základě úspěchu ve věci (§ 38 LG), 

5. podání opravného prostředku proti rozhodnutí, 

6. jakémkoliv jiném rozhodnutí, opatření nebo celkové situaci v řízení. 

 

VII. Přípustnost (certifikace) žaloby 

Švédská právní úprava nezná zvláštní certifikační úsek řízení. Nicméně v praxi často nastávají 

situace, kdy žalování namítají nedostatek podmínek skupinového řízení (viz § 6 LG), přičemž tím 

nutí soud, aby o nich rozhodl. Skupinová žaloba musí splňovat následující procesní podmínky:  

a. okolnosti, na kterých je žaloba založena, jsou společné či podobné všem členům skupiny,  

b. skupinové řízení se nesmí jevit nevhodným tím, že nároky jednotlivých členů skupiny by 

byly podstatně odlišné od nároků ostatních členů skupiny,  

c. větší část nároků, jichž se žaloba týká, nesmí být stejně dobře vymahatelná pomocí 

jednotlivých žalob členů skupiny,  

d. skupina musí být přiměřeně velká a vhodně vymezena,  

e. žalobce musí být způsobilý k zastupování členů skupiny s ohledem na jeho zájem na věci, 

finanční možnosti a další okolnosti § 8 LG).  

 

VIII. Opt-in a opt-out 

V rámci švédské právní úpravy se prosadil systém opt-in (§ 15 LG). K tomu je třeba poznamenat, 

že ve Švédsku se vedla dlouhá a bouřlivá debata, zdali má být použit systém opt-in, nebo opt-out. 
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Nakonec byl vybrán systém opt-in, avšak je třeba zdůraznit, že právě v tomto je spatřována jedna 

z klíčových příčin nízkého počtu hromadných žalob projednávaných soudy (ročně se jedná o 

jednotky případů).  

 

IX. Průběh řízení 

Pokud dojde ke splnění všech nutných podmínek, soud zahájí samotné řízení. Žádný ze členů 

skupiny nemá v řízení postavení procesní strany, může se však vyjádřit k otázce podjatosti soudu, 

překážce litispendence, výslechu či dokazování (§ 15 LG). Člen skupiny má rovněž nárok, aby mu 

byly žalobcem na základě jeho dotazu poskytnuty informace o řízení, které se přímo dotýkají jeho 

práv, a může mu být v některých případech umožněno se k nim vyjádřit (§ 17 LG). Soud může 

kdykoliv během řízení přezkoumat způsobilost žalobce a v případě, kdy žalobce přestal splňovat 

podmínky nutné k reprezentování členů skupiny, může být soudem odvolán a na jeho místo dosazen 

žalobce jiný. Krajním řešením je až zastavení řízení, pokud by nebyla žádná vhodná osoba 

k dispozici (§ 21 LG). Švédský zákon o skupinových řízeních umožňuje vzít žalobu zpět, jestliže 

ještě nedošlo k uplynutí lhůty k přihlášení (opt-in). Toto je možné učinit bez dalšího a po 

souhlasném stanovisku soudu je řízení zastaveno (§ 23 LG). Soudní souhlas je potřebný taktéž 

k uzavření smíru, aby nedocházelo k diskriminaci některých členů skupiny či zjevné 

nespravedlnosti uzavřeného smíru (§ 26 LG). Rozsudek zavazuje pouze členy skupiny vstoupivší 

do řízení. Rozsudek může pracovat s individuálními nároky, výlučně společnými prvky, popřípadě 

kombinací těchto dvou možností (§ 27 odst. 1 LG). Člen skupiny je oprávněn podat opravný 

prostředek (överklagande) proti rozhodnutí soudu či konečnému rozsudku ve prospěch celé 

skupiny, avšak opravný prostředek může člen skupiny podat taktéž pouze svým jménem a na svůj 

účet (§ 47 LG). 

 

X. Náklady řízení/financování 

V zásadě platí, že náklady soudního řízení hradí neúspěšná strana. V případě kolektivních 

(soukromých) žalob nese náklady za skupinu v zásadě žalobce. Nicméně právní úprava nákladů 

řízení zná dvě výjimky z tohoto pravidla. Zaprvé jde o situace, kdy člen skupiny, který není 

žalobcem, určité náklady sám zavinil. Stejně tak pokud žalovaný není schopen uhradit náklady, 

vzniká členům skupiny povinnost jejich úhrady žalobci až do výše plnění, které obdrželi od 

žalovaného (§ 34 LG). Dále § 50 LG stanoví, že pokud je do doručování informací dle § 49 LG 

zapojena strana řízení, jsou jí v těchto případech náklady vzniklé v souvislosti s doručováním 

hrazeny z veřejných prostředků.  
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Konečně švédský právní řád rovněž obsahuje ustanovení zajišťující právní pomoc. Avšak tato 

právní pomoc může být přiznána pouze v individuálních případech a navíc je chápána subsidiárně 

k systému soukromého pojištění. Jinak řečeno, pokud neúspěšná strana sporu mohla a měla být 

pojištěna, právní pomoc jí poskytnuta nebude.  

 

XI. Financování 

Soukromé pojištění má přednost před pomocí státu v průběhu řízení a je také využíváno. Strany 

dále mohou, splňují-li podmínky, žádat stát o poskytnutí právní pomoci, tzn. osvobození od nákladů 

řízení.  

 

Konečně, byť je to obecně zakázáno, umožňuje zákon o skupinové žalobě stanovit odměnu 

advokáta na základě úspěchu ve věci formou tzv. risk agreement (§ 38-41 LG). Má-li nicméně tato 

dohoda účinkovat vůči ostatním členům skupiny, musí s ní projevit souhlas.  

 

XII. Výkon rozhodnutí/exekuce 

Švédský zákon o skupinových řízeních neobsahuje žádné zvláštní ustanovení stran exekuce. Použije 

se proto obecná právní úprava.  

 

XIII. Pravomoc 

Švédská právní úprava rovněž upravuje hromadné žaloby ve věcech práva životního prostředí.  

 

XIV. Přeshraniční věci 

Švédská právní úprava neobsahuje žádné zvláštní ustanovení omezující aktivní/pasivní legitimaci 

na základě národnosti. Jinak řečeno, přeshraniční spory švédská právní úprava nevylučuje, přičemž 

v těchto věcech by se uplatnila obecná právní úprava mezinárodního práva soukromého. 

 

XV. ADR 

Pomocí ADR je možné řešit i kolektivní spory. Zákon o mediaci (Lag om medling) připouští 

dobrovolnou mediaci i v případě kolektivních sporů. Navíc je v případě spotřebitelských sporů 

možné obrátit se na orgán veřejné správy zřízený za účelem ochrany spotřebitelů (Allmänna 

reklamationsnämnden) skrze spotřebitelského ombudsmana. Nicméně rozhodnutí tohoto orgánu 

nejsou právně závazná a vymahatelná. 
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2.3.9 Shrnutí hlavních poznatků vyplývajících z komparace 

Na podkladě poznatků získaných ve výše uvedené komparativní analýze právních řádů lze shrnout 

několik bodů, které se promítly do vymezení variant nové právní úpravy (kapitola 3).  

 

a. Co do legislativního řešení lze nalézt několik přístupů. Některé státy kolektivní žaloby vyřešily 

přijetím zcela nových kodexů (Švédsko, Polsko, Německo), jiné volily začlenění do obecných 

civilních řádů (USA, Norsko, Belgie, Francie). 

b. Pokud jde o otázku, jaké druhy žalob bude možné podávat, tj. jaké druhy řízení budou vedeny. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, i zde není přístup jednotný. Některé státy kombinují 

reprezentativní a skupinovou žalobu (Polsko, Švédsko), jiné znají jen reprezentativní (Francie, 

Belgie) či skupinovou (USA).  

c. Obecnost kolektivních žalob je v Evropě povětšinou sektorově omezena, přičemž je 

pamatováno zejména na oblast ochrany spotřebitelů. Přesto i v Evropě nalezneme úpravy, kde 

toto omezení dáno není - a tyto bývají hodnoceny pozitivně. V USA tradičně takovéto omezení 

neexistuje. 

d. Ohledně druhů uplatnitelných nároků jsou zahraniční úpravy rozmanité. Nejčastěji se lze však 

domáhat nároku na náhradu škody, na určení zda právo bylo porušeno či nikoliv, popř. na 

zdržení se určitého jednání.  

e. Pokud jde o příslušnost soudů, ani zde nepanuje jednota. Kupříkladu v Norsku jsou věcně 

příslušnými soudy na úrovni zdejších soudů okresních, oproti tomu polská právní úprava 

připouští projednání hromadných žalob u soudu druhého stupně – tedy soudů krajských. 

V Belgii se naproti tomu vydali cestou kauzální příslušnosti v zájmu naprosté specializace. 

f. Certifikace je téměř bezvýhradně samostatným stádiem řízení. V tomto ohledu tedy panuje 

shoda. Rovněž otázka podmínek pro vedení kolektivního řízení se v zásadě opakuje (početnost, 

zvládnutelnost, odpovídající zastoupení, typizovanost). 

g. Ohledně režimu, na základě kterého je posuzována míra rozsahu projednávaných nároků a 

závaznosti soudního rozhodnutí pro jiné osoby, převažuje v Evropě režim opt-in. Nicméně 

v právních řádech nalezneme i prvky opt-out režimu - to zejména v úpravách nejnovějších 

(Belgie, Norsko, Portugalsko, Velká Británie či Nizozemsko) a dále tradičně v USA (a dalších 

anglosaských právních úpravách jako je Kanada či Austrálie), kde je režim opt-out jediným 

možným. 
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Jde vůbec o nejpalčivější otázku, kterou si zákonodárci jednotlivých států neustále kladou. 

Zprvu se většina států v Evropě přikláněla k principu opt-in, důvodem je konzervativní přístup 

kontinentální Evropy a jistá zdrženlivost při zavádění nových institutů. Nelze si nicméně 

nevšimnout, že tento princip není pro zamýšlený cíl tím ideálním a postupem času se naopak 

prosazuje princip opt-out. Kupříkladu v USA byla původní úprava z roku 1938 založena na 

principu opt-in, jako neúčinná byla však v roce 1966 nahrazena režimem opt-out. Obdobný 

trend lze sledovat i v nejnovějších úpravách v Evropě (např. Belgie či Velká Británie, které 

zavedly opt-out v letech 2014 a 2015). 

 

Jak vyplývá z praktických zkušeností států, které opt-in zavedly, efektivita takového systému 

není vysoká a realita zůstává daleko za očekáváním. Hlavní problém, kterým je racionální apatie 

na straně potenciálních žalobců, totiž zůstává neřešen. Systém opt-in i nadále předpokládá 

aktivitu, byť v poněkud omezenější míře než je tomu v případě individuální žaloby. Rovněž 

v některých státech hrozí těm, kteří se přihlásí, riziko případné náhrady nákladů řízení - i to má 

bezpochyby svůj negativní vliv na využití skupinové žaloby. Právní úpravy založené na režimu 

opt-in tak nevykazují uspokojivé výsledky. I z tohoto důvodu se lze v těchto státech setkat 

s odbornou diskuzí nad tím, zda správně nastavený systém opt-out, přeci jen nebude oním 

adekvátním řešením. Tomu nasvědčují i vybrané novější úpravy class action v Evropě, které již 

s principem opt-out počítají. V případech, kdy dochází k rozsáhlému vzniku tzv. difúzních škod, 

jež dosahu minimální výše, tj. tam, kde se problém racionální apatie objevuje nejvíce, 

upřednostňují přitom režim opt-out. 

 

Evropská unie ve svém doporučení upřednostňuje princip opt-in, nicméně režim opt-out 

nevylučuje a tam, kde je pro to pádný důvod, jej připouští (čl. 21 doporučení). Některé členské 

státy této výjimky využily, když se vydaly právě cestou kombinace režimu opt-out a opt-in. I 

úprava hromadných žalob v USA je založena na principu opt-out. Právě v USA lze přitom 

sledovat největší úspěšnost a sociálně-ekonomický efekt class actions, ke kterému se většina 

států Evropy snaží již několik (desítek) let marně přiblížit.  

h. Zahraniční státy taktéž umožňují řešení sporů prostřednictvím smíru či mediace. V takovém 

případě však řeší, jak se vypořádat s všudypřítomným zájmem skupiny. 

i. Co do financování a nákladů řízení, není ani zde přístup jednotný. Některé státy řeší tento 

problém podporou ze strany státu, jiné tím, že svěřují výhradní procesní legitimaci do rukou 
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sdružení na ochranu vybraných zájmů. Jiné státy přenášení břímě vedení řízení na zástupce 

skupiny s možností převzetí odpovědnosti ze strany ostatních členů. 

 

Všechna tato klíčová zjištění, která vyplynula z právní komparace zahraničních úprav, byla vzata za 

základ a následně zakomponována ve vymezení konkrétních variant uvedených v následující části. 
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3 Návrh variant řešení, identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů a výběr 

řešení 

Na základě vymezené metodologie a komparativního přehledu jsou dále uvedeny jednotlivé 

varianty řešení. Vzhledem ke komplexnosti celé právní úpravy a větší srozumitelnosti předložených 

návrhů jsou jednotlivé dílčí aspekty, jak byly vymezeny v metodologii, řešeny zvlášť. U každé 

varianty či subvarianty je již dále pro přehlednost a srozumitelnost umístěno zhodnocení nákladů 

a přínosů jednotlivých variant a dále výběr řešení. 

 

Zcela na úvod je jako obecná varianta uvedena varianta nulová – ponechání současného stavu beze 

změny (3.1). Další hlavní varianta již se změnou právní úpravy (3.2 Varianta 1: Přijetí zákona 

o hromadných žalobách) počítá, přičemž jednotlivé otázky jsou dále řešeny odděleně. Postupně jsou 

tak předestřeny jednotlivé varianty k otázkám způsobu inkorporace hromadných žalob do právního 

řádu (3.2.1), principu opt-out a opt-in (3.2.2), obecnosti žaloby (3.2.3), druhů uplatnitelných nároků 

(3.2.4), procesní legitimace (3.2.5), postavení členů skupiny (3.2.6), vztahu kolektivního a 

individuálního řízení (3.2.7), vztahu vícero hromadných řízení (3.2.8), certifikace (3.2.9), promlčení 

(3.2.10), příslušnosti soudu (3.2.11), uveřejňování (3.2.12), formy plnění na základě pravomocného 

rozsudku (3.2.13), distribuce jednotlivých nároků mezi oprávněné osoby (3.2.14), výkonu 

rozhodnutí/exekuce (3.2.15), toho, jak naložit s nerozdělenou částkou (3.2.16), soudního smíru 

(3.2.17), financování, vč. náhrady nákladů řízení a odměny (3.2.18), soudního poplatku (3.2.19) a 

vztahu k ostatním předpisům procesního práva (3.2.20). Otázka ADR bude ponechána stranou. V 

režimu opt-out není alternativní řešení sporu vhodné, neboť role soudce jako garanta dodržení práv 

neaktivních členů skupiny je nezastupitelná; v režimu opt-in pak nic nebrání stranám využít 

stávající formy mimosoudního řešení sporu. 

 Varianta 0: Ponechání současného stavu beze změny 

Tato varianta spočívá v ponechání současného stavu, jak byl vymezen v bodě 1.3. Setrvání 

u stávající úpravy však znamená neřešení problému detailně rozvedeného v bodě 1.2. 

3.1.1 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů varianty 0 

Varianta 0 představuje ponechání dosavadní právní úpravy beze změny. Se zachováním stávajícího 

stavu  budou spojeny narůstající náklady. Nezmění-li se stávající stav, kdy osoby rezignují na 

uplatňování svých práv, lze očekávat další zvýšení nákladů na straně poškozených osob, neboť těm 

se nedostává plnění či zacházení, které by odpovídalo zákonu. To mj. vyžaduje aktivnější přístup 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

93 

 

státu a jeho institucí, neboť na nich v podstatě leží břemeno ochrany individuálních zájmů, což 

s sebou nutně nese vyšší náklady i na straně státu. 

 

Přistoupí-li naopak poškození k obraně, budou nuceni nést náklady řízení, jež budou ve srovnání 

s případnou škodou nepoměrně vysoké. Vedle toho dojde k nárůstu nákladů na straně státu, který 

bude nucen připravit soudní soustavu na přibývající případy. A i přestože se náklady budou 

zvyšovat, na straně soudů nedojde ke kýženému efektu a budou i nadále zahlceny. Taktéž hrozí 

prohloubení nákladů na straně účastníků spojené s rizikem nejednotného rozhodování soudů 

v obdobných záležitostech. 

 

Tato varianta je dále spojena s dalším prohlubováním rozdílu ve vztahu k ostatním členským státům 

EU, které problematiku tzv. hromadných žalob již upravují, a reagují tak na společenský vývoj. 

 

Nulová varianta tak nebude mít žádný přínos, protože neumožňuje naplnit účel a cíl zamýšlené 

právní úpravy.   

 Varianta 1: Přijetí právní úpravy 

 

3.2.1 Způsob inkorporace hromadných žalob do právního řádu 

Ve srovnávaných právních řádech se lze v zásadě setkat s oběma přístupy. Část států zakotvuje 

úpravu hromadných žalob do obecného předpisu - ať už do předpisu procesního (např. Francie, 

USA, Norsko), tak do jiného kodexu (např. Velká Británie a její úprava v Consumer Rights Act 

2015). Druhá část pak upravuje hromadné žaloby ve zvláštním právním předpise (např. Německo, 

Polsko či Švédsko). V českém kontextu do řešení této otázky vstupuje ještě eventualita rekodifikace 

civilního procesu. 

3.2.1.1 Varianty 

Varianta 1: Úprava ve stávajícím občanském řízení soudním 

Předně je myslitelná varianta, kdy právní úprava hromadných žalob bude vložena do stávajícího 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V úvahu přitom přichází jak „rozesetí“ pravidel do 

zákona, tak i vložení nové hlavy anebo části, která by se věnovala pouze hromadným žalobám. 
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Varianta 2: Úprava v novém civilním řádu soudním 

Rovněž se nabízí tuto zásadní otázku nyní neřešit a svázat přípravu hromadných žalob s přípravou 

nového zákoníku pro civilní proces (civilního řádu soudního). 

Varianta 3: Úprava v samostatném zákoně 

Konečně je možné v souladu s některými zahraničními právními úpravami vyřešit tuto otázku ve 

zcela samostatném zákoně, který by se věnoval pouze úpravě hromadného řízení.  

3.2.1.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výhody varianty 1 lze spatřovat zejména v tom, že není na rozdíl od varianty č. 2 nutné čekat na 

přípravu nového procesního kodexu. Zároveň tato varianta umožňuje upravit právní úpravu 

sporného řízení, byť se vyznačuje určitými specifiky, v obecném předpisu pro sporné řízení. Tím 

může být lépe vyřešena případná otázka subsidiární aplikovatelnosti obecných ustanovení na 

zvláštní řízení o hromadné žalobě a mohou být zřejmě o něco lépe řešeny případné výkladové 

problémy či nejasnosti. 

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že s přípravou nového civilního kodexu by nutně nastoupila 

potřeba úpravu uzpůsobit podle nového zákona a do tohoto zákona ji také znovu přijmout. Šlo by 

tak o řešení svojí povahou dočasné, které by příliš dlouho v právním řádu nevydrželo. 

 

Výhodou varianty č. 2 je to, že by nešlo jen o dočasné řešení a zákon by byl hned od počátku 

vytvářen v rámci nového civilního řádu soudního. Zároveň s tímto by odpadla jakákoliv nutnost 

řešit případný ne/soulad s rekodifikovanou právní úpravou. Stejně jako u varianty 1 i zde by bylo 

možné si o něco lépe poradit s možným vztahem hromadného řízení k obecnému řízení 

individuálnímu. 

 

Náklady varianty č. 2 lze spatřovat v tom, že práce na případné právní úpravě by byly neoddělitelně 

spjaty s přípravou rekodifikace civilního procesu, která však může a zřejmě bude trvat ještě několik 

let, neboť vyžaduje hlubokou a celospolečenskou diskuzi. Taktéž je třeba vycházet z požadavku na 

delší legisvakanci v případě kodexové úpravy. Tím by mohla vzniknout značná časová prodleva 

v řešení primárních problémů, pro něž je institut hromadné žaloby určen. 

Rovněž jako problematické je nutné považovat, že bude-li úprava hromadných žalob předkládána 

jako součást civilního řádu soudního, nutně to povede k omezení diskuze nad problematikou 
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kolektivního uplatňování práv, neboť pozornost bude věnována především jádru civilního řízení 

sporného a nikoliv řízení hromadnému jakožto výjimce. Hromadné žaloby si však zaslouží diskuzi 

zcela plnohodnotnou a vlastní. 

 

Společnou nevýhodou variant 1 a 2 je otázka případného provedení, neboť úprava hromadných 

žalob zasahuje do všech sfér vymáhání práva - ať už jde o zvláštní řešení věcné příslušnosti, práv a 

definice účastníků, zvláštní role soudu, odlišného vypočítávání soudního poplatku, nákladů řízení a 

v neposlední řadě i značné odchylky od řízení vykonávacího/exekuce. Ze všech těchto důvodů by 

musela být úprava hromadných žalob a řízení o nich rozeseta po celém občanském soudním 

řízení/civilním řádu soudním a dále i v jiných právních předpisech (plánuje se vyčlenění zákona o 

doručování a tzv. jurisdikční normy, která bude zvlášť řešit příslušnost soudů, předpokládá se přijetí 

jediného samostatného předpisu pro proces výkonu rozhodnutí). Úprava by tak byla značně 

roztříštěná a pro neprávnickou část obyvatel těžko pochopitelná. 

 

Nevýhody předchozích dvou variant do značné míry umožňuje odstranit zakotvení hromadných 

žalob do samostatného zákona (varianta 3). V takovém případě odpadá problém s řešením, zda 

přijmout úpravu dočasnou do občanského řádu soudního, anebo vyčkávat na přijetí civilního řádu 

soudního. Zároveň tím nebude diskuze o hromadných žalobách ochuzena, neboť bude-li zákon 

předkládán samostatně, lze očekávat větší pozornost ze strany odborné veřejnosti. Konečně bude 

umožněno, aby problematika, která je do značné míry samostatná, zasahuje do různých fází řízení, 

do různých zákonů atd., byla řešena koherentně v jednom zákoně a nebyla roztříštěná podle toho, 

čeho se zrovna vybraná otázka týká. 

 

Nevýhodou této varianty je riziko, že některé otázky vztahu zvláštního zákona k předpisům 

obecného civilního procesu zůstanou neřešeny. Hrozí, že zákon o hromadných žalobách nebude 

zcela odpovídat nové kodifikaci civilního procesu, a z tohoto důvodu hrozí riziko, že bude nutné do 

zákona s přijetím civilního řádu soudního zasáhnout. 

Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, neboť představuje pouze dočasné řešení, které 

by s přijetím nového procesního kodexu bylo nahrazeno zcela novou právní úpravou. 
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Z hlediska řešení problému, z důvodu důležitosti právní úpravy hromadných žalob a zejména 

s ohledem na zásadní odlišnosti od standardního průběhu civilního řízení sporného byla jako 

nevhodná vyhodnocena i varianta č. 2. V tuto chvíli se nejeví jako nezbytně nutné neoddělitelně 

vázat přijetí nové právní úpravy hromadných žalob na přijetí civilního řádu soudního. Zároveň by 

tím byla podstatně omezena diskuze a debata na téma hromadných žalob, neboť ty by byly 

zastíněny obecnými otázkami civilního procesu. 

 

Jako nejvhodnější byla nakonec zvolena varianta č. 3, podle níž by hromadné žaloby byly upraveny 

v samostatném zákoně. Tato varianta je nejvhodnější z důvodu, že umožňuje na jednom místě a 

komplexně upravit všechny otázky kolektivního řízení se všemi jeho specifiky. Nebude tak nutné 

novelizovat více předpisů, zejména pokud jde o otázku nalézacího a vykonávacího/exekučního 

řízení. Tato varianta zároveň nabízí možnost již od začátku paralelně pracovat na samostatném 

zákoně v koordinaci s pracemi na rekodifikaci civilního procesu, aniž by však byly oba předpisy co 

do data přijetí na sebe navázány. Je tak dána větší flexibilita pro předkladatele a zároveň se tím i 

podtrhává důležitost otázky hromadných žalob, které si zasluhují samostatnou diskuzi. Zároveň se 

předchází nežádoucí prodlevě při řešení faktických problému, které stojí v pozadí úsilí o zavedení 

hromadných žalob. 

 

Riziko, které je s preferovaným řízením spojeno, a sice že vyvstane řada otázek co do rozsahu 

aplikovatelnosti obecného civilního procesu na kolektivní řízení, by nepochybně vyvstalo i ve 

chvíli, kdy by úprava hromadných žalob byla součástí právní úpravy obecného kodexu. To, že je 

úprava společná, pochopitelně žádné otázky poměru obou režimu zcela neřeší (viz např. ne zcela 

vyjasněný vztah mezi aplikovatelností obecných ustanovení smluvního práva na kupní smlouvu a 

dále vztah těchto obou úprav na prodej zboží v obchodě). Bude úkolem předkladatele, aby zajistil, 

že případné nejasnosti či problémy se vztahem obou předpisů budou omezeny pokud možno na 

minimum. Za tím účelem už byla podniknuta odpovídající opatření v podobě zajištění průběžných 

konzultací návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách se členy pracovní skupiny pro 

rekodifikaci civilního procesu. 

 

Totéž platí i pro zajištění souladnosti navrhované právní úpravy s připravovanou rekodifikací, i zde 

je v silách zákonodárce, aby případným nesouladnostem či neprovázanostem zabránil. Pakliže se 

vzdor veškeré snaze vyskytnou případy nekompatibility či nejasného vztahu obecné a zvláštní 

úpravy, případné nedostatky mohou být napraveny již v rámci adaptační novely právních předpisů, 
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která bude připravována v návaznosti na přijetí nového procesního kodexu. V tomto ohledu nejde 

o nový či významnější problém, neboť jej bude zapotřebí vyřešit i ve vztahu k dalším již existujícím 

předpisům (zákon o zvláštních řízeních soudních, bude-li zachován, dále insolvenční zákon, soudní 

řád správní atd.). 

 

3.2.2 Princip opt-in a opt-out 

 

Dostaneme-li se z oblasti legislativně-technické do oblasti obsahové, je vzhledem k zásadní povaze 

této otázky nejprve na místě se vypořádat s tím, zda režim zapojení členů skupiny do řízení bude 

založen na systému opt-out a opt-in. Jak již bylo uvedeno v rámci komparativní studie, v USA a 

státech common law aplikují převážně systém opt-out, v Evropě se pak ve větším či menším 

rozsahu vyskytují mechanismy oba, přičemž v posledních letech přibývá států, kteří umožňují režim 

opt-out alespoň jako alternativu. 

 

Odpověď na tuto otázku by měla předcházet ostatním nejen pro její celkový význam; její předřazení 

je logické rovněž proto, že volba systému do značné míry ovlivňuje využití alternativ u dalších 

otázek k řešení. Odlišné tak může či musí být řešení u otázek uplatnitelných nároků, postavení 

členů skupiny, vztahu kolektivního a individuální řízení, certifikace, uveřejňování, formy plnění na 

základě pravomocného rozsudku, otázka nerozdělené částky, soudního smíru či financování a 

odměňování advokáta. 

3.2.2.1 Varianty 

Varianta 1: Princip opt-in 

Režim, na základě kterého bude vedeno řízení, spočívá na principu, že výsledek kolektivního řízení 

o hromadné žalobě je vždy závazný pouze pro ty členy skupiny, kteří se do něj řádně přihlásili. 

K přihlášení jim soud určí lhůtu. Tento systém se vyskytuje primárně v Evropě, lze jej nalézt kupř. 

ve Švédsku, Polsku či Francii. 

Varianta 2: Princip opt-out 

Ve variantě režimu opt-out jsou ze zákona na řízení účastny všechny osoby mající obdobný nárok 

v téže věci. Chtějí-li zabránit tomu, aby je případný rozsudek ve věci zavazoval, musejí výslovně 

z řízení vystoupit. Pokud se někteří nakonec rozhodnou z řízení tzv. opt-outovat, mohou následně 
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svůj nárok uplatňovat individuálně. Uvedené řešení lze nalézt v úpravě USA, Kanady či Austrálie, 

Nizozemsku či Portugalsku a nově též v omezené míře ve Velké Británii (Consumer Rights Act 

2015). 

Varianta 3: Kombinace opt-in (zásada) a opt-out (výjimka) 

Lze konečně uvažovat o kombinaci variant opt-in a opt-out. V tomto případě bude jedna zvolena za 

vůdčí a druhá za výjimku. Ve variantě č. 3 bude opt-in variantou základní, přičemž bude na uvážení 

soudu, zda výjimečně nerozhodne o využití varianty opt-out (půjde-li o velkou skupinu osob 

s drobnými nároky, kdy nelze očekávat, že by každý z nich svůj nárok uplatňoval individuálně). 

Obdobné řešení volí Norsko či Belgie. 

Varianta 4: Opt-out jako zásada a opt-in jako výjimka 

Modifikací je varianta 4, kdy do zákonné úpravy bude zaveden režim opt-out jako režim primární. 

V některých případech však bude moci soud rozhodnout o tom, že se použije princip opt-in. 

Typicky tam, kde se bude jednat o nároky týkající se vysokých částek a malého okruhu členů 

skupiny. Režim opt-in bude soud uplatňovat pouze v případě, kdy se pro daný spor bude jevit tento 

princip jako vhodnější a rozumnější než základní režim opt-out. Nicméně je potřeba podotknout, že 

následný postup se nebude nikterak zvlášť odlišovat od řízení vedeného na bázi opt-out. Případné 

odchylky lze vysledovat v navazujících variantách věnující se konkrétním otázkám. To, který 

princip bude nakonec zvolen, bude na posouzení soudu v návaznosti na vůli žalobce. 

 

3.2.2.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Pro varianty 1 a 3, které jsou založeny na zásadě režimu opt-in, je přínosem, že do značné míry 

vycházejí z toho, k čemu se již částečně přiklonily sousední státy. Bude tedy možné se v těchto 

právních řádech inspirovat nejen legislativně, ale následně i praktickými zkušenostmi. 

  

Přínosem varianty 1 je rovněž skutečnost, že nevyžaduje specifické záruky stran zachování práv v 

civilním řízení – neboť když se někdo dobrovolně přihlásí, vyslovuje tím i souhlas s vedením řízení, 

jak je nastaveno.  

 

Náklady spojené se zavedením tzv. hromadných žalob u varianty 1 budou spojeny s novými 

požadavky kladenými na soudní soustavu a s tím souvisejícími novými pravomocemi. Náklady 
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bude rovněž nutné vynaložit na zavedení centrálního místa vytvořeného pro účely uveřejňování 

informací o probíhajících sporech, dále kontroly a dozoru a v neposlední řadě zajištění dostatečné 

informovanosti o těchto řízeních pro veřejnost. Tyto náklady jsou však do značné míry společné pro 

všechny z nastíněných variant a budou spíše nižší. 

 

Jak ukazuje i zahraniční praxe, zásadní nevýhodou této varianty je však primárně skutečnost, že 

příliš osob hmotně-právně legitimovaných se do řízení nepřihlásí. Z dlouholetých zkušeností z USA 

je prokázáno, že v případě režimu opt-out se z řízení v průměru odhlašuje méně než 1% dotčených 

osob. Lze proto očekávat, že přes 95 % osob, které by teoreticky mohly zahájit individuální řízení, 

bude i při zahájení skupinové řízení neaktivních a nevyužije svého práva se do řízení přihlásit. 

Evropské státy, které zavedly řízení založená pouze na principu opt-in, se shodují, že tento systém 

nemá ani zdaleka podobné dopady jako class action v USA. Řešení problému tzv. racionální apatie, 

za jehož účelem se zavedení hromadných žalob vůbec zvažuje, tak tento systém nenabízí. Lze proto 

konstatovat, že zavedení skupinové žaloby založené toliko na systému opt-in by do českého 

právního řádu nepřineslo téměř žádnou změnu a z hlediska vytyčených problémů by nebylo 

přínosem. De facto by byla vytvořena pouze jiná forma organizace více žalobců, kteří jsou však již 

přesvědčeni soudní spor zahájit, a to bez ohledu na to, zda existuje hromadná žaloba či nikoliv. 

Vedlejším projevem této neefektivnosti by dále bylo i to, že ani z celospolečenského pohledu (a 

významu skupinových žalob) by toto řešení nepřineslo žádnou hmatatelnou změnu. Nedostatky 

stávající úpravy vymezené v definici problému by tak zřejmě nevymizely. 

 

V neposlední řadě není varianta 1 vhodná pro nároky na určení (např. na určení, že konkrétní 

smluvní doložka ve smlouvě velké korporace je v rozporu s dobrými mravy) či zdržení se (např. 

zdržení se vypouštění chemikálií do místního rybníka), neboť zde se případné určení či zdržení se 

protiprávního jednání z povahy věci vztahuje na všechny typové případy stejného druhu (všechny 

obyvatele vesnice u rybníka, všechny, kteří podepsali typovou adhezní smlouvu obsahující 

neplatnou doložku apod.). 

 

Neexistence těchto nevýhod je bezespornou devízou varianty 2, která vychází právě z režimu opt-

out. Právní úprava pokryje situace, které jsou typické pro spotřebitelské právo, životní prostředí atd. 

a pro něž je příznačná racionální apatie oprávněných osob. Každý, kdo má bagatelní nárok, který 

pro jeho nízkou hodnotu neuplatňuje u soudu, bude ex lege součástí řízení (resp. rozhodnutí v řízení 

pro něj bude res iudicata), ledaže projeví opačnou vůli. Nadto je varianta 2 jako jediná dále schopna 
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zajistit, že nebude docházet k vydávání rozporných rozhodnutí. Rozhodne-li soud jednou o tom, že 

tu odpovědnost je či není, je to závazné pro všechny oprávněné. Konečně tato varianta do důsledku 

přispěje k odbřemenění soudů, neboť ty budou řešit jen jedno hromadné řízení a nebudou se muset 

zaobírat ani individuálními nároky těch, kteří se z určitých důvodů nechtěli připojit k řízení 

hlavnímu. 

 

Nevýhodou varianty 2 je zejména skutečnost, že samotný režim opt-out není typický pro 

kontinentální právo. Jiné srovnávané právní řády Evropy nepřijaly variantu opt-out anebo ji 

nepřijaly v čisté podobě, a to s odkazem na údajná rizika ve vztahu k právu na spravedlivý proces. 

Z analýzy judikatury Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva však přímý rozpor 

režimu opt-out s tímto právem neplyne, což dokládají i právní úpravy Norska, Belgie, Nizozemska, 

Portugalska či Velké Británie, jež režim opt-out do svého právního řádu již zavedly. Hromadné 

žaloby jsou reakcí na problém racionální apatie, tedy liknavosti oprávněných uplatňovat své nároky 

z důvodu, že se jim to nevyplatí (nikoliv z důvodu, že by se jich chtěli dobrovolně vzdát). V zásadě 

jde tedy o situaci, kdy poškozeným někdo nabízí odškodnění, které by oni sami nežalovali. Námitky 

poškozených mohou být trojí: 

a) nechci žalovat: Pokud někdo neměl v úmyslu žalovat, a proto svůj nárok neuplatnil, má 

možnost z řízení vystoupit. V tomto ohledu tedy problém nevyvstává. 

b) nechci svoji (přiznanou) pohledávku: Osoba má rovněž možnost z řízení vystoupit anebo 

si případně nevyzvednout soudem přiznaný nárok ze společného fondu.  

c) uplatňoval bych svoji pohledávku před soudem lépe: I v tomto případě lze jednoduše 

z řízení vystoupit. 

Klíčové je tedy, aby se poškození o řízení dozvěděli. Bude-li pak dostatečná informovanost 

veřejnosti zajištěna - ať už prostřednictvím centrálního místa, webových stránek, žalobce, veřejných 

sdělovacích prostředků atd. - lze jakýmkoliv ústavně-právním námitkám předejít. 

 

Problém může být rovněž s institutem promlčení – každému oprávněnému běží promlčecí lhůta 

jinak – k tomu srov. bod 3.2.10. 

 

Nevýhodou varianty č. 2 je dále skutečnost, že ne vždy je režim opt-out vhodný pro projednávání 

nároků, jež nemají velmi podobný charakter. Skupina kupříkladu může být relativně malá a každý 

ze členů může mít relativně vysoký nárok (hromadná nehoda autobusu) – pro tyto případy je režim 

opt-out krajně nevhodný. V případech, kdy budou značně odlišné jednotlivé výše nároků, skupina 
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nebude zjistitelná apod., není zřejmě vhodný ani režim opt-out, ani režim opt-in - na tyto případy 

není hromadná žaloba vhodná vůbec (ledaže by šlo jen o určení odpovědnosti bez žaloby na plnění).  

 

Varianty č. 3 a 4 jsou spojeny se stejnými nevýhodami jako varianty 1 a 2, vzhledem k možnému 

odchýlení se od toho či onoho režimu lze však tyto nevýhody do značné míry kompenzovat. Tam, 

kde se více hodí princip opt-in, využije se tento, a naopak. Kombinace je více než žádoucí i 

s ohledem na to, že v určitých případech nepřichází ten který režim v úvahu vůbec. 

 

3.2.2.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, neboť ze srovnávací analýzy vyplynulo, že 

nedosahuje kýžených výsledků. Výsledky ve všech sledovaných zemích, které zvolily hromadnou 

žalobu pouze v podobě opt-in, nepřinesly v praxi žádné znatelné změny. Tento typ skupinové 

žaloby je jen jinou formou organizace mnohosti na straně žalující v situaci, kdy by žalobci byli 

připraveni řízení zahájit i bez existence hromadné žaloby. Problém racionální apatie tato varianta 

neodstraňuje a protiprávním jednáním, které mají rozsáhlé celospolečenské dopady, jež se nicméně 

ve sféře individua promítají minimálně (tzv. difúzní škody), čelit nedokáže. Pokud jsou tedy nějaké 

hromadné žaloby v zemích se systémem opt-in vůbec podávány, leží iniciativa i nadále na 

spotřebitelských organizacích anebo na veřejné instituci typu ombudsmana. 

 

Jak bylo nicméně dokázáno, spotřebitelské organizace nebo jiné neziskové spolky nemají v České 

republice na vedení drahých a komplikovaných řízení finanční ani personální kapacity. Zatěžovat 

stát se rovněž nejeví jako vhodné - ten působí především v oblasti veřejnoprávní kontroly a dozoru 

nad vybranými sektory; přímému zasahování do soukromoprávních vztahů by se měl principiálně 

vyhýbat.  

 

Jestliže lze v režimu opt-in předpokládat, že do řízení by se přihlásilo méně než 10 % (či zřejmě 

spíše okolo 5-1% poškozených), nemá tato varianta ani žádné celospolečenské dopady, které jsou 

sice jen vedlejším, ale neméně důležitým projevem hromadných žalob v zemích jako je USA. S 

trochou nadsázky lze říci, že má-li někdo vůči variantě opt-out námitky z hlediska zajištění práva na 

spravedlivý proces, varianta opt-in rozhodně žádný spravedlivý proces pro poškozené s nízkými 

nároky nezaručí. Tato varianta tak byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, neboť bylo prokázáno, 

že nesleduje a nedokáže dosáhnout cíle, jak byl vymezen v definici problému. 
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Ze stejných důvodů neobstojí ani varianta č. 3, neboť je empirickým faktem, že v případě existence 

systému základní pravidlo - výjimka je obecně ve valné většině případů upřednostňováno držet se 

základního pravidla na úkor výjimky. Nelze proto očekávat, že by byl v praxi mezi variantami 1 a 3 

zásadní rozdíl. 

 

Varianta 2 slibuje zavedení skutečně účinného procesního mechanismu, který se podobá americké 

class action. Je třeba zopakovat, že hromadná žaloba je institut, jehož cílem je bojovat proti 

racionální apatii na straně členů poškozené skupiny. Stát může bezpochyby preventivně kontrolovat 

a dohlížet na podnikatele ve vybraných oblastech hospodářského života, může dokonce ukládat 

správní pokuty, avšak není v jeho možnostech chránit slabší strany zcela před vznikem újmy či 

v případě jejího vzniku snad újmu vymáhat.  

 

Tato iniciativa a úkol leží v rukou poškozených, kteří by se měli o svá práva brát vlastními silami. 

K tomu však potřebují odpovídající procesní nástroj, kterým dokáže být pouze hromadná žaloba 

v podobě opt-out. Tato žaloba totiž jako jediná dokáže účinně předejít problému racionální apatie, 

když postačí, aby se našel jeden zájemce o vymožení svého nároku, který celý proces zahájí.  

 

Tento mechanismus lze upřednostnit i z důvodu, že oproti systému opt-in dokáže velmi výrazně 

ušetřit náklady na straně státu spojené s administrací soudních řízením. Vycházíme-li 

z předpokladu, že okolo 99% členů skupiny nevyužívá svého práva z řízení vystoupit, a to málo 

poškozených, co vystoupí, se zpravidla svého nároku následně nedomáhá, bude se jedním 

problémem jako celkem zabývat pouze jeden soudce v jednom jediném soudním řízení. Pokud by 

se tak najednou vzedmula ve společnosti iniciativa ve vymáhání drobných nároků, které se dnes 

nevymáhají, justici by to mohlo zcela paralyzovat. 

 

 

Zároveň díky tomu, jak obrovský dopad tato žaloba na nepoctivého podnikatele následně může mít, 

motivuje tato forma projednání sporu žalovaného k uzavření smíru a zároveň působí i jako vhodný 

preventivní nástroj před budoucím porušováním práva.  

 

Jak již bylo uvedeno, při vhodném nastavení pravidel o uveřejňování, promlčení a možnosti z řízení 

kdykoliv vystoupit (právo využít opt-out), lze pak všem případným rizikům zásahu do práva na 
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spravedlivý proces na straně členů skupiny předejít. Pokud jde o práva žalovaného, hovořit lze 

pouze o zneužití institutu k odstranění konkurence, poškození soutěžitele apod. (skutečnost, že se 

začnou vymáhat nároky, které již existují a které je již nyní možné uplatňovat individuální žalobou, 

má s lidskými právy škůdce-žalovaného pramálo společného). Pro tyto případy ale počítá návrh 

s několika opatřeními, která by měla případnému zneužití zabránit (vysoký soudní poplatek, 

povinné advokátní zastoupení, odpovědnost advokáta skupiny za náhradu nákladů řízení 

žalovaného, certifikace a posílená pravomoc soudce). 

 

Lze tedy shrnout, že varianta opt-out, tak jak bude v návrhu nastavena, je vzhledem k definici 

problému variantou preferovanou.  

 

Na druhou stranu je však i tato varianta příliš nekompromisní, neboť nedává stranám a soudu 

možnost se ve výjimečných situacích odchýlit. Lze si totiž představit případy, kdy jednotlivé nároky 

budou již relativně vysoké a zájmy jednotlivých členů skupiny se mohou mírně lišit. V takovýchto 

případech již racionální apatie zpravidla není problémem a důvod, proč se lidé na soudy neobracejí, 

bude jiný. Anebo se na ně dokonce obracejí. V takovýchto situacích je využití režimu opt-out buďto 

úplně vyloučené anebo krajně nevhodné. Byla-li by hromadná žaloba k dispozici toliko na principu 

opt-out, zřejmě by soud nemohl skupinové žalobě udělit certifikaci a ta by byla zcela vyloučena. 

Nicméně i hromadná žaloba, byť i jen v režimu opt-in, přináší určité výhody jako je koncentrace 

stejných případů do jediného řízení, odbřemenění soudů, jednotné rozhodování o téže otázce či 

racionalizace nákladů na straně žalobce. Z těchto důvodu je eventuální možnost zvolit ve 

výjimečných případech systému opt-in nejen vhodná, ale dokonce žádoucí. Jako nejlepší se tak jeví 

varianta, v níž je dochází ke kombinaci principů „opt-out“ a „opt-in“.   

 

Vzhledem k výše uvedenému byla za nejvhodnější variantu zvolena varianta 4. Tato varianta je 

primárně postavena na principu opt-out, který je z hlediska cílů zákona jednoznačně preferovaným. 

Jedině tento princip totiž dokáže vytvořit efektivní prostředek kolektivní právní ochrany. Na druhé 

straně však dává tato varianta stranám a soudci na výběr, aby v případech, kdy je opt-out 

nevhodným, či dokonce nemožným řešením, bylo postupováno podle zásad opt-in. Půjde zejména o 

případy, kdy je skupina relativně malá, má vysoké nároky, jejichž výše se případ od případu liší 

apod. Režim opt-in, byť je založen na odlišné charakteristice z hlediska iniciativy potenciálních 

poškozených, nebude ve zbytku řízení nijak radikálně odlišný od režimu opt-out.  Procesní rozdíly 
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budou tak vycházet pouze ze vzájemné odlišnosti práv členů skupiny, a případně též v procesní 

legitimaci a financování, ve zbytku bude řízení o hromadné žalobě stejné. 

Kombinace režimu opt-out a opt-in umožňuje využití vhodných prostředků z obou režimů 

kolektivní ochrany individuálních práv. Tato varianta umožňuje využití právní úpravy tak, aby bylo 

ke každému jednotlivému sporu přistupováno individuálně a současně bylo zachováno právo na 

spravedlivý proces. 

3.2.3 Obecnost 

3.2.3.1 Varianty 

Varianta 1: taxativní výčet oblastí práva, na něž se zákon použije 

Právní úprava kolektivní ochrany se vztahuje pouze na vybrané oblasti, ve kterých bude možné 

uplatňovat nároky hromadnou žalobou. Tyto oblasti budou v zákoně vypočteny taxativně. Jak lze 

vidět ve srovnávací analýze, většina států, které k omezení přistupují, omezují hromadné žaloby na 

oblast ochrany spotřebitele (Francie, Belgie) či vybrané oblasti kapitálových trhů a obchodních 

korporací (Německo). V zásadě jde o všechny oblasti, v nichž se dnes postupuje podle občanského 

řádu soudního a v nichž se nejčastěji vyskytuje problém racionální apatie. 

Varianta 2: obecné uplatnění na oblast práv, které se vymáhají v civilním řízení soudním, 

s výjimkami 

V této variantě bude možné hromadnou žalobu podat vždy tam, kdy se vymáhání práva řídí 

předpisy civilního práva procesního, s výjimkou vybraných oblastí, které budou z působnosti 

zákona výslovně vyloučeny. Obecnost přitom bude platit jak pro režim opt-out, tak pro opt-in. V 

této variantě bude možné hromadnou žalobu podat vždy tam, kdy se vymáhání práva řídí předpisy 

civilního práva procesního, s výjimkami, které budou plynout buď z povahy věci anebo budou 

v zákoně přímo vyloučeny. Žalovatelným, až na výjimku dále uvedenou, tak bude i samotný stát. 

 

Oblasti, v nichž nebude hromadná žaloba připadat v úvahu, budou: 

 

1) Vyloučeny již z povahy věci budou práva či nároky, které nejsou ke kolektivnímu 

vymáhání uzpůsobilé - tato výjimka dopadá na věci, o nichž nelze uzavřít smír, tedy věci 

spadající do nesporných řízení - věci rodinně-právní apod. 
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2) Vyloučeny budou dále nároky uplatňované v rámci práva obchodních korporací (squeeze-

out, přeměny, nabídky převzetí). Tyto situace se vyznačují značnými specifiky: zpravidla 

jde o relativně ucelenou skupinou dotčených osob, jejich nároky nebývají zanedbatelné a 

kolektivní uplatňování nároků je do značné míry upraveno již dnes. Tato úprava není úplná, 

ani dokonalá, nicméně z důvodu jedinečnosti je vhodné, aby zůstala oddělena. 

 

3) Vyloučeny budou dále řízení proti státu, jestliže jednal v pozici suveréna. Zejména budou 

vyloučeny nároky z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním. Tato výjimka bude zakotvena 

přímo v zákoně. Vyloučení této oblasti je na místě ze dvou důvodů. Zaprvé jde o nároky, 

které nejsou klasickými občansko-právními nároky, nýbrž nároky vzniklými z činnosti státu 

při výkonu vrchnostenské pravomoci, kdy tento vystupuje jako suverén a nikoliv v roli 

právnické osoby soukromého práva. Zadruhé to nedovoluje ani odlišný postup při vymáhání 

těchto nároků, neboť ty je nejprve nutné uplatnit před příslušným orgánem veřejné moci, 

který má 6 měsíců na rozhodnutí, přičemž po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Všechny 

tyto okolnosti případný unifikovaný postup v těchto řízeních zásadním způsobem 

znesnadňují. 

 

Varianta 3: obecné uplatnění na nároky, jejichž vymáhání probíhá podle civilních předpisů 

procesních, bez omezení 

V této variantě bude možné hromadnou žalobu podat kdykoliv, půjde-li o soukromoprávní nárok, 

který lze projednávat ve sporném řízení. Oproti variantám 1 a 2 tak nebude okruh oblastí omezen.  

Varianta 4: obecné uplatnění bez omezení, vč. práv uplatňovaných podle soudního řádu správního 

Jako možná se nabízí konečně varianta, kdy hromadně půjde žalovat nejen podle zákona 

upravujícího civilní řízení soudní, ale i podle soudního řádu správního (např. návrh na zrušení 

změny územního plánu jakožto opatření obecné povahy - nález Ústavního soudu IV. ÚS 529/16). 

3.2.3.2 Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosem varianty 1 je zejména to, že bude postaveno najisto, ve kterých oblastech práva bude 

možné nároky prostřednictvím hromadných žalob uplatňovat. Na základě komparativní analýzy je 

však zřejmé, že taková úprava je velmi úzká, omezuje se pouze na menší segmenty právní úpravy – 

zejména na ochranu spotřebitele apod. – čímž velmi limituje uplatnění hromadné žaloby. Jak 
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ostatně dokládá i srovnání s USA, spotřebitelská oblast rozhodně není jedinou oblastí, kde by se 

class action využívala. 

 

Nákladem varianty 1 je tak bezesporu skutečnost, že oblast uplatnění je velmi zúžena a nedokáže 

odpovídajícím způsobem pružně reagovat na změny ve společnosti. Taxativní vymezení se jeví jako 

nepraktické z hlediska účelu věcného záměru, jehož smyslem je stanovit komplexní úpravu – tedy 

pamatovat nejen na dílčí vybrané oblasti, nediskriminovat dle uplatněného nároku, ale obsáhnout 

oblasti, kde vznikají masové škody, jako celek. Nadto, jako s každým využitím metody taxativního 

výčtu i zde hrozí, že na nějakou oblast bude zapomenuto, a existuje tak riziko častějších novelizací. 

 

Varianta 2 přináší výhodu oproti variantě 1 v tom, že právní úprava bude obecně platná pro všechny 

oblasti práva, v nichž dochází k masovému vzniku nároků, jež se uplatňují podle civilně-procesních 

předpisů. Na druhou stranu výslovně vyňaty budou oblasti, na něž se i z hlediska komparativního a 

empirického obecná class action nehodí, a dále oblasti, které si zasluhují zvláštní úpravu ve 

speciálním zákoně.  

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že je nutné přijmout (alespoň výhledově) úpravu zvláštní, 

resp. novelizovat zvláštní úpravu, která je již dnes součástí českého právního řádu. 

 

Varianta 3 zahrnující nároky uplatňované podle procesních předpisů civilního práva přináší výhodu 

v tom, že použití žaloby nebude nijak omezeno (vyňaty by z povahy věci zůstaly věci projednávané 

v režimu nesporného řízení, neboť zde využití kolektivní žaloby nepřichází v úvahu). Nemůže tak 

kupříkladu dojít k tomu, že se něco opomene nebo vyskytne později.  

 

Nákladem této varianty naproti tomu je, že šíře uplatnění zvýší pravděpodobnost nárůstu počtu 

podaných žalob, tedy případně i náhlé navýšení nápadu na vybrané soudy. Nadto budou v obecném 

režimu řešeny spory, jejichž proces by zasluhoval specifickou úpravu. Obecná úprava tak nebude 

adekvátně odpovídat všem možným typům sporů. 

 

Rozsah varianty 4, jejíž působnost se vztahuje nejen na práva uplatňovaná podle předpisů civilního 

řízení soudního, ale i na soudní řád správní, lze považovat za přínos. Řízení s kolektivním prvkem 

se totiž vyskytují i ve věcech spadajících do oblasti správního práva. 
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Je však nutné brát v úvahu značné náklady, které jsou s variantou č. 4 spojeny. Řízení podle 

občanského soudního řádu se od řízení podle soudního řádu správního liší nejen předmětem řízení, 

ale zejména průběhem řízení jako takového, odlišně se vymezují účastníci řízení, stejná nejsou ani 

jejich práva a povinnosti, soudní příslušnost, opravné prostředky atd. Lze tudíž přepokládat, že 

zahrnutí obojího typu řízení do jednoho právního předpisu by bylo velmi nákladné, a to jak 

z hlediska finančního, tak i organizačního a legislativního. Odpovídající výsledek přitom není ani 

tak zaručen. 

3.2.3.3 Výběr možné varianty 

Varianta 1 se s ohledem na rozmanitost právních vztahů a jejich překotný vývoj jeví jako příliš 

zužující a nevhodná k dosažení cíle zákona. 

 

Varianty 3 a 4 jsou naproti tomu příliš široké. Předně i v rámci hromadných žalob se jednotlivé 

nároky mohou značně lišit svojí povahou a navrhované obecné řešení nemusí být nejvhodnější pro 

všechny. Dále jsou nároky uplatňované před správními soudy a i samo správní soudnictví natolik 

specifické, že se nejeví jako vhodná jejich společná úprava s nároky uplatňovanými v civilním 

řízení. Ostatně žádný ze srovnávaných právních řádů k tomu takto nepřistupuje. 

  

Na základě skutečností shora uvedených byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta č. 2, která 

nejvíce odpovídá požadavkům a nárokům moderní společnosti a stávajícího právního řádu. 

Je dostatečně široká, aby obsáhla většinu možných nároků, které lze podle zákona o hromadných 

žalobách uplatnit, zároveň však dává zákonodárci možnost v případě vhodnosti vyloučit určité 

oblasti z působnosti obecného předpisu. Oblasti, ve kterých se hromadná žaloba bude moci uplatnit, 

budou stejné pro oba režimy, tedy jak pro opt-out, tak pro opt-in.  

3.2.4 Nároky 

3.2.4.1 Varianty 

Odlišovat lze vymáhání nároků na plnění, na zdržení se/určení ve smyslu § 80 o.s.ř. a dále na určení 

bez nutnosti prokazovat naléhavý právní zájem (určení odpovědnosti s následným individuálním 

vymáháním nároků na plnění). Vhodnost toho kterého je přitom nutné odlišovat podle režimu opt-in 

a opt-out.  
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• Žaloba na plnění přichází v úvahu v obou variantách, tedy jak opt-in, tak opt-out. 

Právě pro tento typ žaloby má ostatně vůbec smysl o obou typech kolektivního řízení 

hovořit. 

• Žaloba na zdržení se a klasická určovací žaloba jsou typickým příkladem, žalob, 

kde se z povahy věci o opt-in či opt-out hovořit nedá.  

• V případě žaloby na určení bez nutnosti prokázání naléhavého právního zájmu 

si lze teoreticky představit varianty „opt-in“ a „opt-out“. Jednotlivec kolektivně 

žaluje na určení odpovědnosti škůdce, přičemž rozsudek o tom zavazuje ty členy 

skupiny, kteří se rozhodli z řízení nevystoupit/k řízení přistoupit. Vzhledem 

k povinnosti soudů rozhodovat v obdobných věcech obdobně a snaze o zajištění 

jednotné rozhodovací praxe by však tato varianta zřejmě narážela na ústavně-právní 

limity (srov. např. II. ÚS 2742/07 a § 13 obč. z.). Je bezpochyby žádoucí, aby jedno 

a totéž jednání škůdce bylo vzhledem ke skupině poškozených posuzováno jednotně. 

Bylo-li by pak na místě se v konkrétním případě od rozhodnutí o odpovědnosti 

odchýlit, systém to bez problémů umožní - osoba totiž v takovém případě nebude 

členem skupiny a půjde o zcela jiný nárok. Následně by jednotliví členové skupiny 

mohli své individuální nároky uplatňovat cestou individuálních žalob na plnění (s již 

určenou odpovědností škůdce) - v této fázi půjde o jakousi podobu tzv. „late opt-in“ 

(obdobně jako to umožňuje stávající úprava ve Francii) či o obdobu vzorového 

řízení.  

Varianta 1: uplatnění nároků na zdržení a/nebo na určení 

Hromadnou žalobou v rámci varianty 1 bude možné uplatnit pouze nárok na zdržení se 

protiprávního jednání a případně i na určení - a to určení ve smyslu § 80 o.s.ř. Ostatní nároky 

nebude možné uplatnit v rámci řízení o hromadných žalobách vůbec. Vzhledem k povaze řízení 

nepřipadá v této situaci v úvahu hovořit o opt-in či opt-out - řízení se z povahy věci dotkne všech 

členů skupiny. 

 

V této variantě jde do značné míry o navázání na dosavadní právní stav, s případným rozšířením 

okruhu, kde je možné žalovat, a osob, které mohou žalobu podávat. 
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Varianta 2: uplatňování nároku na určení odpovědnosti škůdce s možností následného 

individuálního žalování jednotlivých škod 

V této alternativě jde o jakýsi přechod mezi variantou č. 1 a variantou č. 3. Kolektivní žaloba by ve 

svém důsledku sloužila nárokům na plnění, avšak hromadně by šlo žalovat toliko určení 

odpovědnosti škůdce. Jde o jakousi obdobu vzorového řízení, kterou zná německý Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz či o kolektivní žalobu ve Francii s možností tzv. „late opt-in“. 

 

Tato variant by umožňovala  žalovat na určení bez omezení naléhavým právním zájmem; po určení 

odpovědnosti by se následně mohli oprávnění obrátit na soudy se svým individuálním nárokem, 

jehož vyčíslování by nebylo předmětem kolektivního řízení. I zde vzhledem k nutnosti zachování 

jednotnosti soudní judikatury i povinnosti soudů rozhodovat v obdobných případech nepřichází 

v části kolektivního řízení odlišování opt-in či opt-out v úvahu. Ve druhé fázi, kdy by docházelo 

k uplatňování individuálních nároků, pak jde o jakýsi modifikovaný „opt-in“ systém - nárok 

dostane každý, kdo si jej rozhodne sám vyžalovat.   

 

Varianta 3: uplatňování omezeno na nárok na plnění, a to žalobou na plnění 

Taktéž lze bezpochyby uvažovat o omezení zákona o hromadných žalobách toliko na skupinové 

uplatňování nároku na plnění, a to v jeho „ryzí“ podobě, neboť takovýto systém je ústředním 

motivem zavádění hromadných žalob. Je to právě potřeba vymáhat drobné nároky, tzv. difúzní 

škody, společně v jednom „kolektivu“, která vedla zákonodárce v USA, Kanadě, Austrálii či většině 

evropských států k zavedení kolektivní žaloby. 

 

V této variantě by bylo možné žalovat pouze na plnění, přičemž soud by si nejprve vyřešil otázku 

odpovědnosti žalovaného, následně vyčíslil jednotlivé nároky (a to v návaznosti na jejich podobě 

souhrnně anebo po skupinách). Vše by se odehrávalo v jednom jediném kolektivním řízení. U 

nároků na plnění jako u jediných přichází v úvahu rozlišování řízení podle toho, zda se řízení řídí 

principem „opt-in“ či „opt-out“. 

Varianta 4: uplatnění všech nároků, vč. nároku na plnění 

Poslední varianta počítá s tím, že hromadnou žalobou lze uplatnit jakékoliv nároky. Bude se typicky 

jednat o nároky určovací, na plnění (náhradu škody), zdržení se protiprávního jednání či odstranění 

protiprávního stavu. Uplatnění žaloby co do typu nároku nebude nikterak omezeno, obdobně jako 
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tomu je ve Švédsku, USA či Norsku. Cílem této varianty by bylo soustředit všechny prostředky 

kolektivní ochrany do jediného zákona.  

3.2.4.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta 1 nepřináší žádné zásadní výhody oproti stávajícímu stavu. Jde pouze o doplnění okruhu 

případů, v nichž lze žalovat, a o rozšíření procesně-legitimovaných osob. Zásadní nevýhodou této 

varianty je skutečnost, že nijak neřeší nastíněný problém. Tato varianta nepomůže odstranit 

nedostatky, které dnes zužují vymáhání práva v České republice a které vyvěrají z problému 

racionální apatie. 

  

Varianta č. 1 zaostává za vývojem moderní společnosti a zahraničních právních úprav. Lze 

předpokládat, že náklady této varianty budou vyšší, než náklady spojené se zavedením 

komplexního řešení, se kterým počítají další varianty. 

 

Přínos varianty 2 spočívá v tom, že se již do značné míry snaží problém racionální apatie řešit. 

Zároveň přínosem může být i rychlost kolektivní fáze řízení, když soud bude moci vyřešit toliko 

sporné skutkové a právní otázky, zatímco vymáhání konkrétních částek jednotlivými členy skupiny 

ponechá na individuálních navazujících sporech. Kladné určovací rozhodnutí by také mohlo 

motivovat k uplatnění nároků u nezúčastněných poškozených a dále žalovaného k uzavření smíru. 

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že jak na straně členů skupiny, tak na straně státu nelze 

očekávat takové úspory, které slibuje varianta č. 3. Spíše lze očekávat nárůst nákladů, neboť věci, 

které se dnes neuplatňují, se nově uplatňovat budou, a to v samostatných řízeních (jakkoliv lze 

očekávat vyšší míru uzavírání mimosoudních smírů, jestliže soud rozhodne o odpovědnosti 

žalovaného). Rovněž celková délka do doby, než se poškozený domůže svého práva, bude zřejmě 

delší než v případě varianty č. 3.  

 

Nejzásadnější nevýhodou této varianty však zůstává skutečnost, že zcela neodstraňuje problém 

s racionální apatií na straně oprávněných. Jak již totiž bylo řečeno, ve fázi individuálního vymáhání 

jednotlivých nároků jde již v podstatě o opt-in. Lze proto předpokládat, že i přes zavedení systému 

by si většina oprávněných o svůj nárok u soudu neřekla. A dokud žalovaný není skutečně donucen 

všechny způsobené škody zaplatit, k čemuž ho pouhé konstatování jeho odpovědnosti samo o sobě 

nevede, celá právní úprava se míjí svým účinkem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

111 

 

 

Oproti předchozím variantám nabízí varianta 3 jednoznačnou výhodu, když jako jediná skutečně 

adresuje problém vymezený v definici problému. Jestliže se na stávajícím vymáhání práva v České 

republice negativně projevuje racionální nezájem ze strany oprávněných, je nutné tento problém 

odstranit pokud možno komplexně a od počátku řízení do jeho samotného konce. Jedině kolektivní 

řešení celého řízení, vč. vymáhání nároku na plnění, dokáže v těch nejtypičtějších případech 

difúzních škod přinést kýžené výsledky. Teprve ve chvíli, kdy někdo jménem skupiny celé řízení 

dovede až do konce, soud následně vysloví celkovou částku, kterou je žalovaný povinen v zájmu 

všech poškozených převést na určené místo - teprve tehdy se oprávněným členům skupiny vyplatí 

jejich nárok požadovat. 

 

Tato varianta přináší rovněž nejzásadnější úspory z hlediska skupiny. Všechny spory se totiž 

soustředí do jednoho jediného řízení, a to po celou dobu jejich projednávání. K nejhmatatelnější 

úspoře dojde i na straně státu - jedním sporem bude zatížen pouze jednoho soudce/senát. Rovněž 

pro žalovaného je tato forma projednání výhodnější, než individuální projednávání jednotlivých 

nároků v oddělených řízeních.  

 

Jedinou nevýhodou této varianty je skutečnost, že je příliš zužující. Lze si jistě představit i 

kolektivní nároky na zdržení se nebo určení, kde by případné projednání v jednom soudním řízení 

bylo možné a přineslo by úspory na straně státu i účastníků řízení. 

 

Výhoda varianty 4 spočívá v tom, že určitou zužující povahu varianty č. 3 odstraňuje. V této 

variantě nebude uplatňování nároků žalobou z hlediska jejich typu nijak omezeno. Nelze dopředu 

určit, kde přesně hromadné nároky vznikají a jakého jsou druhu. Tato varianta zajistí, že dopředu 

nedojde k nedůvodnému vyloučení některých nároků z případného kolektivního uplatnění. Je sice 

pravdou, že vymáhání drobných nároků, jichž z jednoho jednání vzniklo řádově stovek až tisíců, je 

v primárním zájmu navrhované úpravy, přesto nelze vyloučit, že by kolektivní řízení ulehčilo 

procesní pozici osob v jiných životních situacích. Může jít o obyvatele jedné vesnice, kde jeden ze 

sousedů obtěžuje ostatní imisemi ze svého domu a oni mohou mít zájem žalovat souseda na zdržení 

se protiprávního jednání. I v takovém případě může mít kolektivní žaloba své opodstatnění (jde o 

úsporu nákladů na straně žalující). Rovněž v některých případech není z povahy věci možné 

všechny nároky na plnění projednat v jednom jediném řízení, proto se jeví z ekonomického hlediska 

vhodné vyřešit společně alespoň právní a skutkové otázky. 
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Bude však nutné některé dílčí otázky řešit pro různé nároky zvlášť (typicky financování a náhradu 

nákladů řízení či procesní legitimaci). 

3.2.4.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 a varianta 2 byly vyhodnoceny jako nejméně vhodné, neboť nedokáží odstranit neduhy 

stávajícího stavu, jak byly vymezeny v definici problému. Varianta 1 tento problém neřeší vůbec, 

varianta 2 pouze nedostatečně.  

 

Varianta 3 byla vyhodnocena tak, že umožňuje vyřešit v určitém rozsahu problém nastolený v první 

části; je však ku škodě věci příliš zužující. S ohledem na zamýšlený účel věcného záměru, na 

skutečnost, že je nutné přijmout plnohodnotné a ucelené řešení, které se uplatní na co nejširší oblast 

kolektivní ochrany, tak byla jako nejvíce vhodná vyhodnocena varianta č. 4. Vytyčeného záměru a 

cíle (1.2, 1.5) by nebylo dosaženo, pokud by se právní úprava omezila pouze na některé nároky.  

 

3.2.5 Procesní legitimace 

3.2.5.1 Varianty 

Varianta 1: neomezená procesní legitimace – člen skupiny, spolek a stát 

Procesní legitimace bude přiznána jednotlivým osobám, kterým vznikl uplatnitelný nárok 

prostřednictvím hromadné žaloby, dále spolkům založeným na ochranu určitých zájmů i státu 

vystupujícímu prostřednictvím veřejného ochránce práv. 

 

V této variantě bude hromadná žaloba kombinací tzv. skupinové kolektivní žaloby (skupinovou 

bude i žaloba na plnění, kterou podává spolek či veřejný ochránce práv, tj. osoby jednáním přímo 

nedotčené, které však žalují v zájmu celé skupiny a za skupinu vymáhají jejich individuální nároky 

na plnění - k tomu viz kapitolu 2.1 výše) a žaloby reprezentativní (žaloba na zdržení se a určení). 

Podobné řešení lze nalézt kupř. v Norsku nebo Švédsku. 

Varianta 2: omezená procení legitimace – člen skupiny a spolek 
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Na rozdíl od předchozí varianty se počítá s udělením procesní legitimace pouze jednotlivým 

osobám, jimž vznikl uplatnitelný nárok, a spolkům, které byly založeny k ochraně určitých zájmů. 

Vyloučena je procesní legitimace ombudsmana. 

 

Pokud jde o spolky, v zásadě by bylo možné navázat na dosavadní právní úpravu a zejména rozšířit 

oprávnění spolků, které jsou oprávněny hájit zájmy spotřebitelů podle § 25 odst. 2 zákona o ochraně 

spotřebitele. Procesní legitimace by však mohla být přiznána také dalším spolkům, které se věnují 

ochraně určitých zájmů – kupř. spolky působící na poli práva životního prostředí či lidských práv 

(ochrana před diskriminací apod.). 

 

V obou případech půjde o typ žaloby skupinové, v případě žaloby na zdržení se či určení o žalobu 

reprezentativní. 

Varianta 3: omezená procení legitimace – člen skupiny 

V této variantě, která odpovídá úpravě USA, by žalobu mohli podat jen jednotliví členové skupiny, 

tedy osoby s věcnou legitimací. Nikdo jiný by k podání žaloby podle zákona o hromadných 

žalobách procesně legitimován nebyl. Dosavadní oprávnění spolků v omezených oblastech 

vyplývajících z práva Evropské unie by zůstala nedotčena. 

Varianta 4: omezená procení legitimace – spolek 

V rámci této možnosti by k podání žaloby byl legitimován toliko spolek založený na ochranu 

určitých zájmů. Obdobně k tomu přistupují např. ve Francii či Belgii. 

Varianta 5: omezená procení legitimace – správce skupinových nároků 

Podobně jako ve variantě 4 by byl k podání oprávněn třetí subjekt, který nebyl žalovaným jednáním 

přímo dotčen. Tento subjekt by do sporu vstupoval částečně jako investor, neboť ač by nehájil 

vlastní zájmy, musel by celé řízení financovat. V případě, že by správce měl úspěch ve věci, získal 

by podíl na přiznaném plnění, jenž by odrážel riziko, se kterým správce do sporu vstupoval.  

 

Rozdíl oproti variantě 4 spočívá v tom, že by činnost subjektu jakožto žalobce v hromadných 

žalobách nebyla omezena na právní formu či neziskovým charakterem, nýbrž akreditací udělovanou 

ministerstvem a s tím spojeným dohledem. Jinak řečeno, zatímco varianta 4 počítá s posuzováním 

procesní legitimace ad hoc, varianta 5 je založena na tom, že ten, kdo má akreditaci od ministerstva 

(průběžně splňuje podmínky vymezené pro činnost správce a nedopustil se zároveň zneužití práva 
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v souvislosti s hromadným řízením), bude automaticky legitimován k podání žaloby a zastupování 

zájmů skupiny. Blíže k roli správce skupinových nároků je uvedeno v kapitole 3.2.18. 

 

3.2.5.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Nejširší pojetí varianty 1 lze považovat za přínos v tom smyslu, že bude dán velký okruh adresátů, 

na který se bude právní úprava vztahovat. Ochrana v tomto ohledu bude nejširší – pokud se nenajde 

žalobce z řad členů skupiny, může jej zastoupit příslušná organizace či veřejný ochránce práv. 

 

Oproti tomu lze konstatovat, že právě s navýšeným počtem těchto subjektů budou narůstat i náklady 

vztahující se k zajištění samotného řízení, a to zejména na straně státu, který bude muset 

odpovídajícím způsobem posílit veřejného ochránce práv. V tuto chvíli právní řád nezná obdobný 

institut, který by umožňoval veřejnému ochránci práv žalovat ve věcech soukromého práva ve 

veřejném zájmu. Je nutné zdůraznit, že stát se již v dostatečné míře angažuje v oblasti kontrolní a 

dohledové – vybrané státní orgány tak dohlíží na kvalitu potravin, výrobků (ČOI), ochranu 

životního prostředí, kvalitu léčiv atd. 

 

Přínos varianty 2 lze spatřovat v tom, že poskytuje procesní legitimaci právě těm subjektům, které 

jsou k tomu ze své podstaty nejlépe ustrojeny a které ji budou patrně uplatňovat nejvíce. 

Lze předpokládat, že osoby, které budou protiprávním jednáním osobně dotčeny, budou již jen tím 

motivovány k podávání žalob. Rovněž bude využit zavedený systém, který počítá s legitimací 

spolků sloužících na ochranu vybraných zájmů (spotřebitelská a podnikatelská sdružení). Je sice 

pravdou, že kupř. spotřebitelské organizace ve stávající podobě nemají finanční ani personální 

kapacity na vedení dlouhých a náročných soudních řízení, ale jednak nelze vyloučit to, že se to 

v budoucnu nezmění. Jednak mohou tyto osoby pro futuro profitovat z případné spolupráce se 

správcem skupinových nároků, jenž si může veškerá rizika spojená se řízením vzít na svá bedra 

(odměnou mu bude odpovídající ohodnocení). Vzhledem k tomu, že v obou případech jde o 

zástupce soukromého sektoru, náklady oproti variantě 1 budou na straně státu minimální, neboť si 

je účastníci v zásadě ponesou sami. 
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Nevýhodou této varianty je, že nezohledněn zůstane onen „veřejný zájem“, který na projednání 

některých nároků bezpochyby existuje. Nelze totiž zaručit, že ve vybraných případech se vedení 

řízení nevyplatí ani členům skupiny, ani veřejně prospěšným spolkům. 

  

Hlavní přínos varianty 3 tkví ve skutečnosti, že hromadnou žalobu budou uplatňovat pouze osoby 

mající uplatnitelný nárok. Z hlediska soukromého práva a civilního procesu jde o řešení 

nejvhodnější, neboť nejvíce respektuje princip dispoziční, princip kontradiktornosti a jiné zásady 

občanského řízení.  

 

Nevýhodou této varianty je, že nebude nikdo jiný než některý z poškozených, kdo by řízení 

inicioval. Pokud se tak členům skupiny vedení řízení nevyplatí, nebude, kdo by je v této jejich úloze 

nahradil. 

 

Varianta 4 neskýtá téměř žádné výhody. Jak bylo uvedeno již v části první, stávající systém, který 

je založený právě na žalobách podávaných spotřebitelským organizacemi, výrazně zaostává za 

očekáváním a požadavky praxe. Veřejně prospěšné spolky v České republice nejsou ke dnešnímu 

dni dostatečně vybaveny na to, aby zcela a plnohodnotně nesly břímě procesní aktivity. 

 

Tyto nedostatky odstraňuje varianta 5, která nabízí alternativu k variantám 1-4. V této variantě 

nebude osobou procesně legitimovanou přímo člen skupiny anebo spolek na ochranu vybraných 

zájmů (ledaže sám splní podmínky a stane se tzv. správcem skupiny), nýbrž další nezainteresovaný 

subjekt, který však bude podléhat schválení a dohledu ze strany státu. Tato osoba získá procesní 

legitimaci na základě procesní smlouvy s některou jinak legitimovanou osobou (tj. se členem 

skupiny či spolkem), na základě této dohody bude moci osoba žalovat v zájmu celé skupiny, pročež 

ponese po celou dobu řízení všechna finanční rizika. V případě úspěchu pak získá část 

z vysouzeného plnění, odpovídající podstoupenému riziku. 

 

Výhodou této varianty je skutečnost, že budou soukromoprávní cestou vyřešeny problémy 

s financováním sporu, aniž by se v tomto ohledu musel stát nějak angažovat - to je důležité zejména 

pro variantu hromadné žaloby v opt-out režimu. Dále je zásadní výhodou tohoto řešení omezení 

rizika a zneužití ve směru k žalovanému, neboť procesní legitimace bude značně omezena a nadto 

bude osoba, která podává hromadnou žalobu, prokazatelně solventní, což je opět důležité zejména 

pro řízení v opt-out systému. 
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Nevýhody této varianty lze spatřovat v tom, že procesní legitimace bude na straně oprávněných 

osob výrazně omezena; budou moci uplatňovat své nároky cestou hromadné žaloby pouze 

prostřednictvím zvláštní osoby, přičemž počet takto oprávněných subjektů nemusí být nutně 

vysoký. 

 

Dalším nákladem této varianty je potenciální vzrůst výdajů ministerstva související se zavedením 

nové pravomoci udělování akreditací a dohledu. 

3.2.5.3 Výběr vhodné varianty 

Jako nejméně vhodná byla stanovena varianta 4, neboť neposkytuje dostatečnou ochranu ani 

dotčeným osobám, ani žalovanému. Taková úprava není pro současnou právní úpravu přínosem, šlo 

by jen o kosmetickou úpravu existujícího právního stavu. Stejně tak se nejeví jako vhodná varianta 

3, neboť poskytuje možnost uplatnění nároku pouze jednotlivcům s uplatnitelným nárokem, a nelze 

proto vyloučit, že některá oblast nároků bude z uplatňování zcela vyloučena (tam, kde se to členům 

nevyplatí, apod.). Zároveň zde nastává problém s financováním sporu, který se projeví zejména 

v případě řízení podle principů opt-out. 

 

Varianta 1 sice legitimuje k podání uplatnitelného nároku jak jednotlivce, tak spolky založené na 

ochranu určitých zájmů, nicméně ponechává legitimaci i ombudsmanovi – to by vyžadovalo značné 

změny v jeho pravomocích a zejména značné nároky na státní rozpočet. Vstupování veřejného 

sektoru do soukromoprávních vztahů navíc odporuje principům soukromého práva a civilního 

řízení. 

 

Jako nejvhodnější byla proto zvolena varianta 2 v kombinaci s variantou 5, vždy v závislosti na 

tom, zda se v řízení uplatňuje opt-out anebo opt-in.  

 

a. opt-out 

Otázka procesní legitimace je neodmyslitelně spjata s otázkou financování řízení. Ta je přitom 

klíčová, bude-li se řízení řídit pravidlem opt-out. Osobou, která v případě uplatňování nároků za 

využití tohoto pravidla bude nést rizika s financováním sporu, zásadně nemůže být člen skupiny. 

Člen skupiny má totiž v takové situaci na výsledku řízení jen minimální finanční zájem 

(pohledávku v řádu stovek či tisíců korun), přičemž riziko případné náhrady nákladů řízení 
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protistraně tento jeho zájem velmi značně převyšuje. Z tohoto důvodu by se žádnému členovi 

skupiny nevyplatilo podobné riziko v zájmu celé skupiny podstupovat a hromadné žaloby na bázi 

opt-out by v praxi podávány nebyly. 

 

Z těchto úvah vyplynulo, že osobou, která ponese náklady řízení průběžně a na konci řízení 

v případě neúspěchu i náklady protistrany, musí být osoba odlišná od toho, kdo má hmotně-právní 

nárok. Tato osoba bude do řízení ochotna vložit své finanční prostředky, vzít na sebe veškeré riziko, 

a to výměnou za případný podíl na vysouzeném plnění (blíže k tomu viz kapitolu 3.2.18).  

 

Pakliže se však tato třetí osoba rozhodne do řízení vstoupit a poskytnout nemalé finanční 

prostředky, včetně odpovědnosti za neúspěch ve věci, je nezbytné této osobě dát oprávnění určovat 

procesní strategii ve sporu. Právě tato osoba by tak měla v řízení vystupovat jako žalobce, tj. být 

procesně legitimovaná k podání hromadné žaloby. 

 

Zároveň však v roli „investora“ nemůže vystupovat kdokoliv. S ohledem na ochranu žalovaného 

před zneužitím a dále před nemožností domoci se náhrady vynaložených nákladů je nutné zajistit, 

aby osoba, která bude do celého procesu vnášet svůj kapitál jakožto investici s nejistým výsledkem, 

byla osobou důvěryhodnou a solventní. 

 

Z tohoto důvodu se pro účely systému opt-out navrhuje, aby financování hromadných žalob leželo 

na bedrech správce skupinových nároků, který by byl zároveň i osobou procesně legitimovanou 

k podání hromadné žaloby. Půjde o osobu, která bude moci na základě procesní smlouvy s jedním 

ze členů skupiny anebo spolkem věnujícím se ochraně vybraných zájmů iniciovat řízení v zájmu 

celé skupiny, v tomto řízení bude vystupovat v roli žalobce, bude platit soudní poplatek a v případě 

neúspěchu ve věci hradit náklady protistraně. Správce skupiny bude povinen hájit zájmy celé 

skupiny, bude povinen tuto skupinu informovat, mít webové stránky, na nichž k informování bude 

docházet a bude mít další s tím související povinnosti. V případě, že bude mít správce ve věci 

úspěch, získá podíl z celkové vysouzené částky, který by měl odpovídat míře rizika, s nímž do 

sporu správce vstupoval. 

 

Vzhledem k tomu, že i osoby hmotně-právně legitimované se budou svým dílem na hrazení nákladů 

řízení podílet, a též proto, že jejich role jakožto žalobců, kteří mají za své řízení odpovědnost, není 
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dotčena v případech opt-in anebo žaluje-li se na určení či zdržení se protiprávního jednání, návrh 

nepovede k posílení pasivity osob z hlediska zásady vigilantibus iura (problém tzv. free riders).  

 

V tomto ohledu bude mít zavedení institutu právě opačný účinek. Cílem hromadných žalob, 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. 

 

Zároveň je nutné si uvědomit, že žádný ze členů skupiny nedostane svůj podíl ze společného fondu 

„zadarmo“ - od přiznaného plnění se totiž bude odečítat odměna pro správce skupiny. 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. 

 

b. opt-in, žaloba na zdržení se a na určení 

 

Nejde-li o žalobu znějící na plnění na bázi opt-out, není zde již taková potřeba na zajištění 

financování sporu.  

 

Opt-in se použije na nároky, které by se vyplatilo vymáhat i individuálně. Navíc nejde o situaci, 

která by byla založena na presumpci souhlasu s vedením řízení, nýbrž každý jednotlivec musí 

projevit se zahrnutím svého nároku do řízení výslovný souhlas. Z tohoto důvodu se nabízejí též jiné 

alternativy financování (např. zástupce skupiny sám, přihlásivší se členové skupiny společně a 

nerozdílně apod. - viz kapitolu 3.2.18), než jen za pomoci třetí osoby. 

 

V případě žalob na zdržení se a na určení zase nedosahují soudní poplatky ani náklady řízení 

vysokých částek v řádů stovek tisíc či milionů korun, jako v případě žaloby na plnění. Proto i zde je 

legitimní po členech skupiny požadovat, aby náklady za probíhající řízení nesli sami. 

 

V případě opt-in, a dále je-li žalováno na zdržení se či určení, bude z těchto důvodů moci žalovat 

buď správce skupinového nároku, pokud se s některým ze členů skupiny anebo spolkem vybraným 

na ochranu určitých zájmů za tímto účelem domluví (v takovém případě ponese náklady řízení a 

zároveň bude i za finanční podílení se na řízení odměněn), anebo bude moci žalobu podat též přímo 
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jednotlivý člen skupiny či spolek založený k ochraně vybraných zájmů (nezisková organizace 

apod.). 

3.2.6 Postavení členů skupiny 

3.2.6.1 Varianty 

Varianta 1: Postavení členů skupiny na roveň žalobci 

Procesní práva a povinnosti, které jsou dány samotnému žalobci, budou náležet též všem členům 

skupiny. Ti tak budou moci činit veškeré dispoziční úkony v řízení, včetně např. změny žaloby 

apod. Současně jim bude umožněno se v průběhu řízení vyjadřovat ke všem skutečnostem a činit 

návrhy na doplnění dokazování. V této podobě půjde v podstatě o klasické procesní společenství, na 

něž se uplatní příslušná pravidla občanského soudního řádu (§ 91 o.s.ř.). 

 

Varianta 2: Omezené postavení členů skupiny 

V této modifikované variantě budou členové skupiny sice požívat určitá procesní práva, avšak 

nebudou moci činit dispoziční úkony. K těm bude oprávněn pouze žalobce. Členům skupiny bude 

zachováno procesní právo být slyšen či možnost navrhování důkazů. Možnost navrhovat důkazy a 

jiný aktivita členů skupiny bude přitom zásadně probíhat prostřednictvím žalobce, který bude moci 

posoudit přínos pro probíhající řízení a podle toho s iniciativou nakládat. Výjimkou budou ty 

úkony, které může člen skupiny učinit pouze osobně (např. být slyšen před soudem). 

 

K vyrozumívání těchto členů skupiny dojde prostřednictvím zvoleného systému uveřejňování 

(„vyvěšování“ všech písemností na jednom centrálním místě), tedy nikoliv cestou standardního 

doručování, který se uplatní jen vůči žalobci. 

 

Varianta 3: Členové skupiny bez procesních práv a povinností 

Varianta 3 počítá se situací, kdy členové vymezené skupiny nebudou mít v řízení žádné postavení. 

Nebudou tedy nadáni žádnými procesními právy ani povinnostmi. To prakticky znamená, že 

nebudou oprávněni činit ve věci žádné dispoziční úkony, nebudou mít právo vyjádřit se a být 

slyšeni či navrhovat důkazy. Taktéž nebude nikterak zvláštně ošetřeno doručování písemností. 

Hlavní úloha v řízení bude proto dopadat pouze na žalobce.  
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3.2.6.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výhodou varianty 1 skutečnost, že pro všechny členy skupiny bude zachováno stejné právo 

přístupu k soudu jako žalobci. Každé jednotlivé osobě jsou zachována veškerá procesní oprávnění, 

popřípadě z řízení vyplývající povinnosti. Taková skutečnost tak nenechává prostor 

k pochybnostem o rovnosti účastníků řízení či o zásahu těchto účastníků do práva na spravedlivý 

proces. 

 

Nevýhodou je skutečnost, že takto neomezená procesní práva pro všechny členy skupiny by při 

zvoleném režimu opt-out nešla prakticky zabezpečit. Náklady zejména související s doručováním 

písemností všem členům skupiny by dosahovaly závratných výšek. A to jak na straně soudu, tak na 

straně žalobce. Nevýhody plynou dále ze skutečnosti, že skupina je nejednotná, což by ve svém 

důsledku vedlo k tomu, že řízení bude velice těžkopádné a bude trpět zásadními průtahy. 

 

Varianta 2 se snaží těmto vysokým nákladům zamezit. Členům skupiny nepřísluší činit dispoziční 

úkony. Mají však přiznána určitá procesní oprávnění, která mohou uplatnit prostřednictvím 

zástupce skupiny. Nekomunikují tak zpravidla přímo se soudem a on s nimi, ale prostřednictvím 

žalobce. Z pohledu soudu tak jde o jednoho účastníka. Doručování probíhá obdobně jako 

v insolvenčním řízení prostřednictvím  určitého centrálního místa, ať už jím bude vývěska soudu 

aneb webové stránky žalobce či jeho právního zástupce. Taková úprava se jeví jako výhodná 

zejména s ohledem na náklady na straně soudu a žalobce, dále může zabránit zneužívajícím 

podáním, neboť je na žalobci resp. jeho advokátovi, aby odůvodněnost návrhů posoudil. Zároveň 

v souvislosti s touto variantou nelze očekávat negativní dopad na délku řízení, jako by tomu bylo u 

varianty 1.  

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že práva účastníků, kteří nejsou v roli žalobce, budou 

omezena. Jde však o daň za jejich racionální apatii a za to, aby řízení mohlo proběhnout relativně 

hladce a v rozumném čase. Ostatně součástí práva na spravedlivý proces je i právo na to, aby 

rozhodnutí bylo vydáno v přiměřené lhůtě. Vzhledem k odpovědnosti žalobce za výsledek řízení a 

zároveň tomu, že v případě úspěchu bude, jde-li o správce skupiny, odměněn, lze předpokládat, že 

bude v jeho zájmu přijmout veškerá rozumná podání učiněná členy skupiny a naopak ty 

zneužívající či zbytečná odmítnout. Ti, kteří budou chtít být aktivní a nebudou i přes všechny 

pojistky spokojeni s tím, jak je řízení o jejich nároku vedeno, mohou velmi jednoduše kdykoliv 
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z řízení vystoupit. Zároveň budou mít právo na vlastního právního zástupce, který bude v mezích 

zákona hájit jejich zájmy. Tím je jejich právu na spravedlivý proces učiněno za dost. 

 

Výhodou varianty 3 je její celková jednoduchost pro řízení, kdy veškeré břímě nese žalobce a 

členové skupiny se řízení prakticky neúčastní. To by zajisté mělo i pozitivní vliv na rychlost celého 

řízení.  

 

Nevýhodou však zůstává skutečnost, že členové, byť jsou průběhem a výsledkem řízení dotčeni, 

nemají žádná procesní práva a nemohou tak nikterak hájit své zájmy. Přestože mají možnost 

vystoupit a hájit svá práva samostatně, vzbuzuje toto řešení určité pochybnosti co do souladnosti 

s právem na přístup k soudu jako jedním ze základních práv zakotvených v ústavním pořádku 

České republiky (čl. 36 a 38 LZPS, čl. 6 EÚLP) - k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 

19. 3. 2009, sp. zn. IV.ÚS 1106/08.  

3.2.6.3 Výběr vhodné varianty 

Za nejméně vyhovující byla zvolena varianta 3, ve které nemají členové skupiny žádná procesní 

práva. Toto řešení je problematické zejména ve variantě „opt-out“, kde vyvolává pochybnosti 

z hlediska práva na spravedlivý proces. 

 

Vzhledem ke zvolenému režimu opt-out není možné, aby byla zvolena varianta 1, která naopak 

všechny členy skupiny staví na roveň žalobce. V zaváděném systému je nemožné, aby všichni 

členové byli oprávněni činit ve věci dispoziční úkony. Rovněž nákladné by bylo doručování a 

související procesní úkony probíhající mezi soudem a účastníky řízení. Šlo-li by pak o opt-in 

systém, nelišila by se tato varianta nijak od procesního společenství podle § 91 odst. 1 o.s.ř. - je 

potom otázka, zda vůbec zvláštní řízení zavádět. 

 

Jako nejvhodnější byla z těchto důvodů zvolena varianta 2, která členům skupiny ponechává určitá 

procesní oprávnění. Tato varianta nejde proti smyslu navrhovaného režimu opt-out, který by 

varianta 1 učinila zcela neživotným. Zároveň však tato varianta respektuje základní aspekty práva 

na spravedlivý proces (zejm. právo být slyšen) a v kombinaci s možností z řízení vystoupit 

neponechává jakékoliv otázky s ohledem na  právo každého člena skupiny na spravedlivý proces. 

Uvedená varianta je kompromisem mezi variantou 1 a variantou 3. 
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3.2.7 Vztah kolektivního a individuálního řízení 

3.2.7.1 Varianty 

Varianta 1: Režim opt-out/opt-in bez možnosti vedení individuálního řízení 

Tato varianta pracuje s režimem opt-in a opt-out v obdobném duchu jako insolvenční řízení. Pokud 

by se osoba do řízení nepřihlásila, anebo by z něj naopak vystoupila, nebylo by již možné její nárok 

vůči žalovanému uplatnit. Obdobně jako v insolvenčním řízení by tak byl spor jednou provždy 

odklizen. 

 

Varianta 2: Režim opt-out/opt-in s možností následného vedení individuálního řízení 

V tomto případě by individuální řízení zahájená před podáním hromadné žaloby byla sice 

certifikací přerušena, ale pouze do doby eventuálního vystoupení jejího žalobce z kolektivního 

řízení. Po té by nic nebránilo tomu, aby bylo v individuálním řízení pokračováno.  

 

Oproti tomu řízení individuální zahájená až po zahájení hromadného řízení by byla z pravidla 

přerušena do doby pravomocného rozhodnutí o hromadné žalobě, pokud by tomu nebránila zvláštní 

okolnost. Jednalo by se ale spíše o výjimky, o jejichž uplatnění by rozhodoval soud podle svého 

uvážení. 

 

Soudní rozhodnutí by přitom nebylo závazné pro tato navazující řízení přímo, ale mohlo by 

eventuálně působit silou své přesvědčivosti a na základě principu formální spravedlnosti (§ 13 o. 

z.). 

 

Varianta 3: Režim opt-out/opt-in s možností paralelního vedení individuálního řízení 

Tento systém by znamenal, že pokud se osoba rozhodne upřednostnit individuální řízení před 

řízením kolektivním, může poté bez dalšího vést toto řízení paralelně, a to bez jakékoliv návaznosti 

na hromadné řízení. I zde je nicméně bude nutné brát ohledy na princip předvídatelnosti soudního 

rozhodování (§ 13 o. z.) a v případě vhodnosti individuální řízení přerušit. V případě opt-out to 

znamená, že by stranám bylo ponecháno na vůli, zda po vystoupení z kolektivního řízení dále 

budou pokračovat individuálně, či nikoliv.  
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3.2.7.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Hlavním přínosem varianty 1 je celkové zamezení odlišných soudních rozhodnutí v obdobných 

případech, neboť tím, že se povede prakticky pouze jedno – kolektivní řízení, nemůže dojít 

k odlišným stanoviskům. Další výhodu lze spatřovat v procesní ekonomii, kdy bude hospodárnější, 

aby se o obdobných nárocích vedlo pouze jedno řízení.  

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že závažným způsobem zasahuje do práva na přístup 

k soudu, aniž by zde zároveň byly dány stejné legitimní důvody, jako tomu je v insolvenčním 

řízení. 

 

Varianta 2 poskytuje oproti předchozí variantě výhodu v tom smyslu, že je možné vést separátně 

individuální řízení, a to po skončení řízení kolektivního. Do značné míry by tak mohlo být 

zabráněno i tímto způsobem odlišným rozhodnutím, neboť soudy by musely do určité míry 

reflektovat rozhodnutí v kolektivním řízení, jakkoliv by pro ně nebylo formálně závazné. Zároveň 

by však byla ponechána možnost za určitých okolností v individuálním řízení pokračovat. O těchto 

výjimkách by rozhodoval soud na základě svého uvážení s tím, že zákonodárce uvede do 

příslušných materiálů demonstrativní případy, na které by se tato výjimka mohla uplatit. Příkladmo 

skutečnostmi, které pokračování budou umožňovat, bude již zmíněné dříve zahájené individuální 

řízení v téže věci nebo takové okolnosti, které sledují legitimní cíl individuálního žalobce (např. 

jestliže zájem na rychlém vyřešení sporu převyšuje zájem na jednotnosti soudního rozhodování). 

 

Nicméně nevýhodou a nákladem této varianty je fakt, že soud bude zpravidla individuální řízení 

přerušovat, což bude oprávněným osobám bránit po určitou dobu vést řízení o jejich nároku. To by 

mohlo v krajních případech vést k ohrožení práva na včasné soudní rozhodnutí, a založit tak 

odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. 

 

Výhoda varianty 3 spočívá v tom, že nevzbuzuje žádné otázky stran zásahu do práva na přístup 

k soudu. Oprávněným osobám je v tomto režimu dáno na výběr, zda chtějí svůj nárok uplatňovat 

kolektivně (nevystoupením/přistoupením), anebo zda naopak individuálně (či případně vůbec). 

Rovněž tak soudu se povinně nepřikazuje, aby individuální řízení přerušil - bude ponecháno na jeho 

uvážení, zda je k tomu dán důvod. 
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Zásadní nevýhodou této varianty je skutečnost, že v ní nelze zaručit vydávání bezrozporných 

rozhodnutí v obdobných věcech, neboť jestliže soud řízení nepřeruší, nelze vyloučit, že bude 

rozhodnuto jinak. Nákladem by se tak jistě stala větší početnost odvolacích řízení, ať ze strany 

žalobce nebo žalovaného, kteří by se beztak chtěli dovolávat toho či onoho rozhodnutí, jenž by 

svědčilo v jejich prospěch. Dalším negativem je vyvstanuvší problematika možného zneužívání a 

obcházení hromadného řízení. Tím, že by bylo umožněno zpravidla vést paralelní individuální 

řízení, o kterém by bylo pravděpodobně rozhodnuto rychleji, žalovaný by mohl být motivován 

účelově vést řízení individuální a v něm dosáhnout pro sebe příznivého rozsudku. Rozhodnutí 

z nich vzešlá by tak sloužila, byť neformálně, jako předloha a mohla tak determinovat rozhodnutí 

v hromadném řízení. 

3.2.7.3 Výběr vhodné varianty  

Varianta 1 byla s ohledem na její příliš radikální podobu vyhodnocena jako nejméně vhodná. Tato 

varianta vyvolává silné otázky stran její ústavní konformity, protože zásadním způsobem omezuje 

individuální uplatňování práv osob.  Byť byla Varianta 3 vyhodnocena jako možná, hrozí zde 

jednak riziko rozporné judikatury. Zanedbatelný také není aspekt možného zneužití a obcházení 

hromadného řízení, kterým by mohl žalovaný, ale i žalobce velmi snadno přivodit pro sebe výhodné 

rozhodnutí, které by pak nepřímo zavazovalo celou skupinu. S ohledem na tyto argumenty byla i 

varianta 3 odmítnuta. 

 

Za nejvíce vyhovující byla zvolena varianta 2, která je adekvátním vyvážením předchozích obou 

variant. Jednak je zde kladen důraz na předcházení bezrozpornosti soudních rozhodnutí a ochrana 

před zneužitím. Zároveň tato varianta umožňuje zohlednit individuální zájem a odlišnosti toho 

kterého případu, když ponechává ve výjimečných případech možnost v řízení individuálním 

pokračovat. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

125 

 

3.2.8 Vztah vícero hromadných řízení 

3.2.8.1 Varianty 

Varianta 1: Možnost vést pouze jedno kolektivní řízení (opt-out i opt-in) v téže věci 

V této variantě se nepočítá s možností vést více jak jedno hromadné řízení v téže věci. Pokud tak 

někdo zahájí řízení, ať už ve variantě opt-in či opt-out, žádná další možná hromadná žaloba v téže 

věci možná nebude. 

Varianta 2: Možnost vést vícero „opt-in“ řízení, nicméně v případě opt-out jen jedno kolektivní 

řízení 

Na rozdíl od varianty č. 1 dává tato varianta možnost v případě, že první řízení je vedeno jako „opt-

in“ řízení, aby v této věci bylo možné paralelně vést další „opt-in“ řízení. Naproti tomu bude-li 

prvotní řízení vedeno ve variantě „opt-out“, jakékoliv další vedlejší hromadné řízení, ať už na bázi 

opt-in nebo opt-out, bude vyloučeno. 

Varianta 3: Možnost vést vícero „opt-in“ řízení a v případě „opt-out“ i další „opt-in“ řízení 

V této variantě bude možné vždy vést paralelní „opt-in“ řízení, a dále v případě „opt-out“ se 

skupina vystoupivších členů bude moci spojit do „opt-in“ řízení. 

Varianta 4: Možnost vést vícero „opt-in“ i „opt-out“ řízení najednou 

Konečně lze zvažovat možnost, kdy bude možné souběžné vedení hromadných řízení v opt-out či 

opt-in režimu bez omezení. 

3.2.8.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výhody varianty 1 lze spatřovat v tom, že nebude docházet ke štěpení hromadných řízení. Již od 

počátku bude postaveno najisto, že řízení, které bylo zahájeno, bude jediným řízením v této věci. To 

bude mít pozitivní vliv jak na právní jistotu účastníků právních vztahů, neboť ti nebudou řešit 

dilema, zda z řízení nevystoupit s tím, že možná bude zahájeno jiné hromadné řízení, anebo naopak 

se budou moci k řízení „bez obav“ připojit, protože budou mít jistotu, že žádné jiné „opt-in“ řízení 

vedeno nebude. To se projeví pozitivně na koncentraci věcí do jednoho řízení, a tím i na nákladech 

pro stát. 
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Nevýhodou této varianty může být to, že když se člověk nepřipojí anebo se rozhodne vystoupit, 

bude muset celou věc řešit individuálně, což může též vést k tomu, že ji řešit nebude. Byť by tedy 

zájem o vedení hromadného řízení měl, ale to, které bylo zahájeno, mu z nějakých důvodů 

nevyhovuje, nemá jinou alternativu. S tím je spojena další nevýhoda - pokud se řízení rozhodne 

povést individuální cestou, a takovýchto osob bude více či možná většina, kýžený pozitivní efekt na 

straně státu i žalovaného se nedostaví. Konečně asi nejzásadnější nevýhodou této varianty je riziko, 

že někdo efektivně „zcizí“ hromadné řízení skutečným oprávněným, ať už ve snaze pomoci 

žalovanému celé kauzy se zbavit anebo naopak žalovaného poškodit zcela bez ohledu na zájem 

skupiny. 

 

Přínosem varianty 2 oproti variantě 1 je to, že v případech řízení v režimu opt-in výše uvedené 

nedostatky mizí. Když se účastník rozhodne, že se k řízení nepřipojí a bude si chtít udělat jinou 

skupinu, zákon mu v tom nebude bránit. Zároveň tím lze dosáhnout stavu, kdy například třemi 

řízeními opt-in bude celá kauza odklizena, neboť jednu ze zahájených hromadných žalob si 

pravděpodobně každý člen skupiny vybere. Další výhodou je skutečnost, že tato forma může 

působit jako prevence a dále i prakticky může zabránit případnému zneužití ze strany žalovaného. 

Ten může být ve variantě 1 motivován k tomu, aby si proti sobě uměle vytvořil hromadné řízení, 

čímž by zabránil osobám, které se skutečně chtějí domáhat svého nároku, aby toto řízení mohly 

zahájit. 

 

Negativa spojená s touto variantou lze spatřovat v tom, že řízení o hromadných žalobách se mohou 

tříštit. Může tak docházet k jakési procesní geometrii či snaze vybrat si tu nejlepší skupinu a tím 

přelévání členů hromadné žaloby z jedné do druhé. Zároveň může být upozaděn efekt, že se celá 

věc vyřeší v jednom jediném řízení, neboť nelze zabránit tomu, aby v téže věci bylo vedeno třeba 

10 či 15 hromadných žalob v režimu „opt-out“.  

 

To neplatí, pokud jde o režim opt-out - v něm zůstávají platit negativa a přínosy vymezené u 

varianty 1.  

 

Přínosem varianty 3 je rozšíření pozitiv zmíněných u varianty č. 2 i na případy, kdy původní řízení 

bylo zahájeno jako „opt-out“ řízení. Stejně tak však dochází k rozšíření negativ. 
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Varianta č. 4 není vzhledem k povaze „opt-out“ možná. Není možné, aby byla paralelně vedena byť 

i jen dvě řízení, která by se řídila režimem opt-out. 

3.2.8.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, neboť vytváří přílišné riziko zneužití podání 

hromadné žaloby v neprospěch skupiny. Zejména žalovaný by v této variantě mohl být motivován 

k tomu, aby si proti sobě zařídil podání fiktivní hromadné žaloby, čímž efektivně zabránit přístupu 

k soudu ostatním členům skupiny. 

 

Toto riziko přetrvává i u varianty č. 2, byť zde se omezuje pouze na to, když bylo původní řízení 

zahájeno jako „opt-out“. To je však vzhledem k jeho využitelnosti (v případech racionální apatie) 

závažnější, než v případě žaloby opt-in. 

 

Z důvodu, že obava před rizikem zneužití převažuje a je závažnější, než případné riziko 

roztříštěnosti, byla jako nejvhodnější zvolena varianta č. 3, která počítá s možností vícero 

hromadných žalob v režimu „opt-in“. Z povahy věci je však vyloučeno, aby bylo paralelně vedeno 

více žalob na bázi „opt-out“ (varianta č. 4). 

 

3.2.9 Certifikace 

3.2.9.1 Varianty 

Varianta 1: Formálně oddělené certifikační řízení 

Tato varianta počítá s existencí zvláštního „předřízení“, ve kterém se budou zkoumat pouze 

procesní podmínky. Půjde jednak o procesní podmínky známé z obecného civilního procesu 

(příslušnost soudu, procesní způsobilost, neexistence překážek rei iudicatae a litispendence), jednak 

půjde o zvláštní podmínky, které budou odůvodňovat vedení kolektivního řízení.  

 

V rámci tzv. certifikačního řízení bude soud vedle ostatních podmínek zkoumat, zda  nejde o 

šikanózní žalobu či není evidentní, že žaloba nemůže pro nesmyslně tvrzený nárok obstát. Soud 

bude též posuzovat splnění následujících podmínek (jde o podmínky přípustnosti hromadné žaloby, 

nikoliv o její důvodnost): 
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a) Početnost (nummerosity) – počet členů skupiny musí být adekvátní v tom smyslu, že řízení 

o individuálních nárocích by bylo nepraktické. Minimální počet členů skupiny nebude 

stanoven v zákoně, a to z důvodu, že pro každý individuální případ může být takové číslo 

odlišné. 

b) Společná povaha věci (commonality) – musí být dány společné skutkové a právní otázky pro 

celou skupinu. 

c) Typizovanost (typicality) – Nároky zástupce skupiny, který je uplatňuje prostřednictvím 

správce skupiny, musejí být stejného nebo obdobného charakteru jako nároky všech členů 

skupiny, neboť výsledek takového řízení, bude vztažen na celou skupinu. 

d) Odpovídající zastoupení (adequacy of representation) – Skupina musí být reprezentována  

žalobcem, který není ve střetu zájmů, a zastoupena advokátem, jestliže jím není správce 

skupiny. Také zde musí být zřejmé, že nedochází mezi ním a členy skupiny či žalovaným ke 

střetu zájmů. Střet zájmů nesmí být dán ani mezi nárokem zástupce skupiny, který je 

v řízení projednáván, a nárokem ostatních členů skupiny, neboť právě na nároku zástupce 

skupiny bude celý případ řešen.  

e) Vhodnost hromadného řízení – povaha a rozsah skupiny a předmětu sporu musí být takový, 

že hromadné řízení se zdá být nejlepším možným způsobem projednání věci (je tedy 

zejména vhodnější než řízení individuální). 

 

Výsledkem certifikačního řízení bude certifikační usnesení, ve kterém bude uvedena zejména 

identifikace stran řízení, vymezení rozsahu skupiny, předmětu řízení azpůsob uveřejnění. Dále 

režim, na jehož základě bude řízení vedeno a lhůta či časový okamžik pro vystoupení z řízení (v 

případě opt-outu) nebo pro vstup do takového řízení (opt-in).  

 

Pokud jde o posouzení otázek kdy a jaký z režimů uplatnit, to bude záležet na uvážení soudu, který  

přihlédne zejména k přání žalobce. Režim opt-out by měl být zpravidla zvolen v případě, jde-li o 

nároky svou povahou velmi nízké (hovoříme o desítkách, stovkách, max. několika tisících 

korunách) a je z dostupných informací patrné, že se tyto nároky budou týkat velké skupiny osob. 

Oproti tomu opt-in režim bude připadat v úvahu   tam, kde je dán předpoklad zájmu podílení se na 

řízení z vlastní iniciativy, tj. kde uplatňované nároky budou již dosahovat takové částky, která by se 

již vyplatila žalovat i individuálně.  
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V zákoně budou demonstrativně vypočtena kritéria, k nimž bude soud přihlížet, nelze však dopředu 

pevně stanovit hranice, od kdy již bude na místě využití principu opt-out a od kdy opt-in. Takovou 

částku nelze dopředu určit, neboť bude odvislá od ad hoc okolností případu (např. pokud půjde o 

spory týkající se nemovitostí, jejichž cena bude okolo 5 000 000 korun, může se částka 50 000 jevit 

jako bagatelní, naopak pokud půjde o zboží či službu za 30 000 korun, může se škoda ve výši 

30 000 korun jevit jako závažnou apod.). 

 

Jestliže nedojde ke splnění procesních podmínek, soud řízení zastaví (nejde o res iudicata). Proti 

tomuto usnesení bude možné podat opravný prostředek. 

 

Uvedená varianta je podmínkou zavedení řízení, založeného na principu opt-out, neboť bez 

certifikace není možné vymezit nároky a určit rozsah skupiny.Tuto variantu lze nalézt ve většině 

právních úprav – v USA, ve Švédsku, v Norsku, v Polsku, ve Francii apod. 

Varianta 2: Postup soudu bez formálně odděleného certifikačního řízení 

V tomto případě nebude zavedeno samostatné certifikační řízení, ale posouzení splnění podmínek 

pro kolektivní řízení se uskuteční v rámci klasického soudního řízení. Byť tedy soud materiálně 

vzato podmínky kolektivního řízení zkoumat bude, nebude o tom vydávat samostatné usnesení a na 

konci řízení bude žaloba buď nemeritorně odmítnuta usnesením, anebo vyřízena meritorním 

rozsudkem. Alternativa je myslitelná jen pro režim opt-in; režim opt-out by bez certifikačního řízení 

nemohl fungovat. 

3.2.9.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínos varianty 1 je možné spatřovat v tom, že primární vyřešení otázky, zda jsou splněny 

podmínky řízení, je vyřešeno před samotným započetím sporu – již před meritorním projednáním je 

tak postaveno najisto, zda jsou splněny podmínky řízení a zda je rovněž forma projednání 

v hromadném řízení na místě. Vzhledem k většímu počtu účastníků a rozsahu nároků lze 

přepokládat, že při skupinovém řízení bude zkoumání těchto podmínek obtížnější než u klasické 

individuální žaloby. Poněvadž bude samotná otázka splnění podmínek pro kolektivní řízení řešena 

a rozhodnuta odděleně, bude rovněž umožněn její samostatný přezkum. Zároveň oddělení 

přezkoumávání podmínek do samostatné fáze řízení umožňuje zavedení režimu opt-out, neboť soud 

nejprve blíže vymezí nároky, které budou následně předmětem řízení, a tím i členy skupiny. 
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Oproti tomu nevýhodou by mohla být skutečnost, že obdoba certifikační řízení je doposud české 

právní úpravě cizí (s výjimkou rozhodování v insolvenčním řízení, kde lze nalézt jisté paralely). 

Zejména ale pak skutečnost, že se tím celé řízení zřejmě prodlouží. 

 

Přínos varianty 2 je spatřován v tom, že soud nebude muset vydávat žádné usnesení o splnění 

podmínek pro řízení a nebude tedy zatížen další povinností a administrativní činností. Řízení tak 

bude rychlejší. 

 

Nevýhod je několik. Uvedená varianta předně nepřichází v úvahu pro řízení na principu opt-out, 

neboť soud zde nemá možnost posoudit a rozhodnout o rozsahu projednávaných nároků a vymezit 

skupinu. Záporně lze hodnotit i to, že otázka povahy kolektivního řízení není do poslední chvíle 

postavena na jisto, jakkoliv by se jí soud měl zabývat především. Soud navíc o této skutečnosti 

nerozhoduje samostatným rozhodnutím, které by bylo možné napadnout opravným prostředkem. 

3.2.9.3 Výběr vhodné varianty 

Při výběru byla zvolena varianta 1, která zahrnuje tzv. certifikační řízení jako zvláštní a oddělenou 

fázi. Tato varianta byla zvolena s ohledem na poznatky vycházející ze zahraničních právních úprav 

a zejména proto, že je z hlediska celého řízení v souladu se zásadou procesní ekonomie. Kolektivní 

řízení budou složitější, a soud by se tak měl nejprve definitivně vypořádat s otázkou podmínek 

řízení, než přistoupí k meritornímu projednání věci.  

 

S ohledem na zvolený režim opt-out jakožto režim základní je navíc varianta 1 jedinou možnou.  

3.2.10 Promlčení 

3.2.10.1 Varianty 

Varianta 1: Stavení promlčecí lhůty od podání žaloby všem členům skupiny 

Tato varianta je založena na konceptu, kdy od okamžiku podání kolektivní žaloby dojde ke stavení 

promlčecí lhůty pro všechny členy skupiny, resp. osoby mající hromadně uplatnitelný nárok. 

Promlčecí lhůta bude tak po dobu rozhodování o žalobě přerušena, a to bez ohledu na výsledek 

certifikace. 
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Varianta 2: Stavení promlčecí lhůty v závislosti na rozhodnutí o certifikaci 

Hlavním bodem této varianty je certifikační řízení a rozhodnutí o něm. Bude-li v certifikačním 

řízení rozhodnuto tak, že se hromadná žaloba připouští a soud vydá certifikační usnesení – bude se 

mít za to, že ke stavení promlčecí lhůty došlo již v okamžiku podání žaloby, a to všem členům 

skupiny. V opačném případě, tedy pokud dojde k zastavení řízení o hromadné žalobě a certifikační 

usnesení vydáno nebude – užije se pravidlo zakotvené dnes v ustanovení § 652 o. z., tzn. promlčecí 

lhůta nároků osob, které byly potenciálními členy skupiny, neskončí dříve než za šest měsíců ode 

dne, kdy soud na základě zamítavého rozhodnutí v certifikační fázi řízení zastavil. 

 

Varianta 3: Stavení promlčecí lhůty pouze v případě certifikace 

Modifikaci varianty 2 přináší varianta 3, u které v případě negativního rozhodnutí o certifikaci 

nebude docházet ke stavení promlčecí lhůty vůbec. Rozhodne-li však soud certifikačním usnesením, 

platí, že ke stavení promlčecí lhůty došlo již samotným podáním žaloby. 

 

3.2.10.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínosem varianty 1 je fakt, že všem osobám majícím uplatnitelný nárok se shodně staví běh 

promlčecí lhůty, nemusí se tak obávat, že by se jejich nárok promlčel. 

 

Nevýhodou je však okolnost, že ke stavení dojde bez ohledu na certifikaci – může tak docházet ke 

zneužívání institutu hromadné žaloby za účelem stavení promlčecích lhůt. Tímto by mohlo dojít 

k nedůvodnému poškození žalovaného. 

 

Výhodu, kterou přináší varianta 2, je skutečnost, že je zaměřena na výsledek certifikačního řízení. 

Přínosem je tak tedy jakési individuální řešení stanovené podle výsledku certifikace. Jestliže dojde 

k vydání certifikačního usnesení, je spravedlivé, aby došlo ke stavení promlčecí lhůty již 

k okamžiku podání žaloby, a to všem členům skupiny. Aby však nedošlo k nedůvodnému 

poškození členů skupiny, kteří v dobré víře spoléhali na vyřešení věci v kolektivním řízení, mělo by 

se uplatnit pravidlo uvedené v § 652 o. z., podle něhož promlčecí lhůta neskončí dříve než za šest 

měsíců od zastavení řízení. 

 

Výhoda varianty 3 spočívá v jasném vymezení, kdy se promlčecí lhůta staví a kdy nikoliv. 

Jednoduše řečeno, pokud nedošlo k osvědčení uplatnitelných nároků či jiných podmínek pro 
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udělení certifikace, nebude se promlčecí lhůta stavit vůbec a takové období bude součástí promlčecí 

lhůty, a to pro všechny členy skupiny. Přínos, v případě získání certifikace, je stejný jako u předešlé 

varianty 2.  

 

Nevýhodou zůstává skutečnost, že členové skupiny, kteří jsou v dobré víře, že k udělení certifikace 

dojde, na své čekání mohou doplatit, neboť nárok se jim v mezidobí mohl promlčet. Tyto osoby tak 

v této variantě mohou být značně dotčeny. 

 

3.2.10.3 Výběr vhodné varianty 

Za nejméně vyhovující stran kladených požadavků byla vyhodnocena varianta 1.  

 

Jako nejvhodnější pro zvolené pojetí kolektivního řízení byla vybrána varianta 2, která přináší 

spravedlivé rozdělení běhu promlčení v závislosti na výsledku certifikačního řízení. Chrání dobrou 

víru na straně členů skupiny, zároveň však neúměrně nezatěžuje žalovaného a zřejmě nepovede ke 

zneužívání institutu hromadných žalob. 

3.2.11 Příslušnost soudu 

3.2.11.1 Varianty 

Varianta 1: Příslušnost podle obecných ustanovení 

K projednávání sporů z hromadných žalob budou věcně příslušné soudy, které by byly příslušné pro 

individuální žalobu. Tedy zásadně soudy okresní. Příslušnost v rámci hromadných žalob tak bude 

stejná jako u žalob individuálních. Uvedené řešení lze nalézt v Norsku. O žalobách v této variantě 

bude rozhodovat samosoudce. V takovém případě se uplatní i obecná pravidla o nepříslušnosti 

soudu. 

Varianta 2: Příslušnost krajských soudů nebo jiných specializovaných soudů 

Věcně příslušnými soudy budou buď soudy krajské, neboť jsou zásadně příslušné k projednávání 

složitých a náročných sporů. Toto řešení volí např. Polsko či Německo. Případně lze jinak vymezit 

speciální, tzv. kauzální příslušnost soudů, obdobně jako ve Švédsku či Belgii. V každém případě 

bude vždy rozhodovat senát složený ze 3 soudců - profesionálů. Bude rovněž nutné zakotvit 

zvláštní úpravu pro případ, že by byla žaloba podána k věcně či místně nepříslušnému soudu. 
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3.2.11.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínos varianty 1 ponechávající příslušnost podle obecných ustanovení tkví v tom, že nebude 

zaváděna další diverzifikace soudní příslušnosti. Rovněž soudy budou co nejblíže občanům – 

dotčeným osobám. Vzhledem k tomu, že by o žalobě rozhodoval samosoudce, lze očekávat i menší 

náklady. Konečně přínos této varianty lze spatřovat v tom, že soudy, které řeší individuální případy, 

budou zároveň příslušné k řešení žalob hromadných, a nebude tak docházet k přesunu spisů 

z jednoho soudu na druhý, jestliže soud v certifikační fázi řízení hromadnou formu řešení sporu 

zamítne. 

 

Zásadní nevýhodou zůstává skutečnost, že kolektivní řízení má specifickou povahu, a bude tak od 

soudů vyžadovat zvláštní znalosti, dovednosti a mimořádné schopnosti. Soudci mají v kolektivním 

řízení posílenou úlohu a zásadním způsobem ovlivňují jeho průběh. Žalob zároveň nebude mnoho. 

Z tohoto pohledu není zaručeno, že pokud budou k projednání příslušné okresní soudy, bude 

zajištěna odpovídající odbornost a kvalita. 

 

S tím souvisí i finanční a organizační náklady varianty 1, které budou pravděpodobně vyšší než u 

druhé varianty. Bude totiž nutné po stránce personální, technické i po stránce odbornosti vybavit 

veškeré okresní soudy. Naproti tomu úspory lze očekávat v těch situacích, kdy nebude udělena 

certifikace, neboť nebude nutné spisy přesouvat na soudy, které jsou jinak příslušné (viz dále u 

varianty 2). 

 

Nevýhodou budiž i to, že o žalobách bude rozhodovat samosoudce, přitom vzhledem k závažnosti 

otázky by bylo vhodnější, aby již v prvním stupni se věci věnoval senát. 

  

Pokud jde o výhody varianty 2, krajské soudy se jako soudy vyšší specializují již na vybrané spory, 

které se vyznačují určitou náročností. Tyto soudy jsou proto po stránce kvalifikační i odborné lépe 

předurčeny k tomu, aby byly schopny kolektivní řízení zajistit. Totéž platí, budou-li se na agendu 

specializovat jiné vybrané soudy, i u nich lze předpokládat nižší vstupní investice. V tomto ohledu 

lze zmínit zejména erudici insolvenčních soudů, které jsou na projednávání sporu, kde na jedné 

straně je mnohočetnost oprávněných, již zvyklí.  
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Za přínosné lze vzhledem k závažnosti hromadné žaloby a jejím dopadu na potenciálně široký 

okruh osob považovat i to, že o sporu budou rozhodovat soudy složené ze tří soudců, tudíž excesy 

budou eliminovány. 

 

Nevýhodou varianty 2 je okolnost, že příslušnost bude roztříštěná, neboť věci, které by z hlediska 

hmotného práva měly projednávat soudy obecné, budou z důvodu procesních specifik 

koncentrovány na zvláštních soudech. S tím souvisí náklad v podobě přesouvání již zahájeného 

řízení na nižší soudy tehdy, když specializovaný soud nepovolí certifikaci, a v řízení tak bude nutné 

pokračovat na obecných soudech. Tato okolnost může v krajním případě přispívat k průtahům 

v řízení a navýšení nákladů na vyřízení věcí. Rovněž bude nutné vyřešit úpravu, kdy bude žaloba 

podána k věcně nepříslušnému soudu. 

3.2.11.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nevhodná, neboť by nezajistila dostatečnou odbornost a 

specializaci. Jakkoliv má oproti variantě 2 určité výhody, např. to, že v případě zamítnutí certifikace 

bude nutné věc přesunout na jiný soud, který se věcí ještě nezabýval, nevýhody převažují. 

 

Naproti tomu varianta 2 je z hlediska zázemí, odborného zajištění personálu soudu, z hlediska 

nákladnosti implementace, ale i z hlediska kvality rozhodování variantou nejvhodnější. 

Rozhodování v soudních senátech složených ze třech soudců profesionálů lze vnímat jako pojistku 

proti případnému zneužití. 

3.2.12 Uveřejňování 

3.2.12.1 Varianty  

Varianta 1: Uveřejňování žalobcem, potažmo jeho advokátem 

Potřebné informace o probíhajícím sporu bude mít povinnost uveřejňovat pouze žalobce. 

Uveřejňování se bude dít prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, popřípadě 

prostřednictvím webových stránek, které budou muset být za tímto účelem zřízeny. Povinnost 

uveřejnění a stanovení jejího způsobu pro konkrétní spor bude vždy specifikována ze strany soudu. 

Náklady na uveřejňování budou moci být po úspěchu ve věci nárokovány k náhradě. Tato 

alternativa se vyskytuje v USA. 
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Varianta 2: Uveřejňování osobou uvedenou ve variantě 1 a zároveň soudem 

Konečně je možná i varianta, kdy vedle uveřejňování prostřednictvím žalobce/jejich advokáta, bude 

existovat i centrální místo, v němž bude docházet ke uveřejňování potřebných informací (o zahájení 

řízení a jeho průběhu) ze strany soudu. Konkrétní podobou centrální platformy může být jednak 

webová stránka, vytvořený rejstřík po vzoru insolvenčního či nově vytvořené prostředí vyvinuté 

v rámci projektu eJustice (nabízí se obdoba infosoud apod.). Lze rovněž předpokládat, že konkrétní 

náležitosti centrálního místa budou stanoveny prováděcím právním předpisem (vyhláškou). 

Obdobný přístup lze nalézt např. v Norsku či Německu. 

 

Zveřejnění informací o probíhajícím sporu bude ze strany soudu provedeno po skončení certifikační 

fáze, resp. na základě vydaného kladného certifikačního usnesení. V tom soud mimo jiné určí i 

vhodný způsob uveřejnění některou z osob uvedených ve variantě 1 pro následující fázi řízení. Do 

té doby bude informovanost pouze na jejích bedrech. 

 

Primární roli bude stále hrát „soukromoprávní“ uveřejňování, role soudu bude spíše doplňková a 

subsidiární.  

3.2.12.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínosem varianty 1 je především to, že státu v této souvislosti nevzniknou žádné další náklady. 

Soud se toliko ve svém rozhodnutí omezí na stanovení způsobu uveřejňování a náklady na 

uveřejnění nese žalobce. Lze předpokládat, že ten bude mít nejlepší možnosti, informace a 

příležitosti. 

 

Nevýhodou varianty 1 je nicméně to, že povinnost uveřejnit řízení a informovat o jeho průběhu na 

vlastní náklady by mohla vést k tomu, že se nikdo nebude na soud obracet (tehdy, pokud v roli 

žalobce nebude správce skupiny).  

 

Nesporným kladem varianty 2 je skutečnost, že poskytuje nejvyšší míru zabezpečení 

informovanosti. To je totiž prováděno nejen ze strany žalobce, který by se především měl postarat o 

zdárné uveřejnění, ale také ze strany soudu, a to na jednom centrálním místě. Kdokoliv tak bude mít 

kdykoliv přístup ke všem probíhajícím sporům a bude se moci na jednom místě informovat o tom, 

zda v jeho věci již nebylo zahájeno kolektivní řízení. 
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Náklady varianty 2 spočívají ve vytvoření centrálního místa pro uveřejňování informací 

o probíhajících sporech.  

 

Za další nevýhodu může být považováno i to, že uveřejňování státním orgánem (soudem) má 

z pohledu obecné veřejnosti nepochybně jiné konotace, než když se o uveřejňování stará toliko 

soukromý sektor. Je proto možné, že tam, kde byla žaloba podána neoprávněně, může mít případné 

uveřejňování ze strany státu na činnost žalovaného dalekosáhlejší dopady, než pokud by informace 

uveřejňoval pouze žalobce sám. 

3.2.12.3 Výběr vhodné varianty 

Vzhledem k důležitosti uveřejňování (zejm. v režimu opt-out), byla varianta 1 vyhodnocena jako 

varianta nedostatečná, neboť spoléhá toliko na soukromý subjekt a jeho aktivitu. 

 

Jako vhodnější tak byla zvolena varianta č. 2 zakotvující kombinaci uveřejňování primárně 

žalobcem a doplňkově též soudem. Řádné uveřejnění je z pohledu zajištění práva na spravedlivý 

proces členů skupiny klíčovým momentem, bez kterého se úprava hromadných žalob neobejde. 

Budou-li všichni účastníci právních vztahů vědět, že existuje centralizované místo, v němž se o 

veškerých probíhajících kolektivních sporech mohou dozvědět - bude informovanost veřejnosti 

zajištěna nejlépe. Proto je nutné zajistit, aby se každý mohl v jakýkoliv okamžik podívat na jedno 

centrální místo, kde by se nacházely nejaktuálnější základní informace o tom, zda hromadné řízení 

o jeho nároku probíhá či nikoliv. V dalších podrobnostech bude odkázáno na webové stránky nebo 

jinou obdobnou platformu žalobce/jeho právního zástupce, přičemž na správnost uveřejněných 

informací bude dohlížet soud. Případná námitka, že se někdo nemohl objektivně s probíhajícím 

sporem seznámit, v této variantě neobstojí. Jen tato varianta také umožní státu, resp. soudu, aby 

dohlížel na způsoby uveřejňování po udělené certifikaci. 

 

Pokud jde o nevýhodu týkající se jiných účinků uveřejnění, jestliže jej činí jen soukromá osoba 

anebo zároveň soud (takové uveřejnění může být v očích veřejnosti vnímáno jinak), tato nevýhoda 

je sporná, zvláště pokud soud bude do uveřejňování vstupovat až po certifikaci, tj. ve chvíli, kdy 

bylo postaveno najisto, že žaloba není zneužívající anebo šikanózní. Informace budou ze strany 

soudu podávány zcela neutrálně a navíc jeho role bude stále jen subsidiární. 
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Hlavní břímě uveřejnění „široké veřejnosti“ tak bude i nadále ležet na žalobci či jeho právním 

zástupci, který cestou minimálních nákladů může vytvořit vlastní webovou stránku, využít sociální 

sítě či požádat o uveřejnění ve veřejných sdělovacích prostředcích. Aby nebyl při řádném 

uveřejňování demotivován, budou zároveň náklady na uveřejňování zahrnuty mezi náklady řízení, o 

jejichž náhradu bude možné žádat v případě úspěchu. 

3.2.13 Forma plnění na základě pravomocného rozsudku 

3.2.13.1 Varianty 

 

Varianta 1: Postupné vyplácení jednotlivým oprávněným 

První variantou je ponechat plnění na základě odsuzujícího rozsudku na žalovaném, který bude 

postupně vyplácet příslušné částky oprávněným osobám, které se mu přihlásí. Tato varianta 

přichází v úvahu pouze pro režim opt-in, v případě režimu opt-out jde de facto o posunutí fáze opt-

in do části výkonu rozhodnutí.  

 

Varianta 2: Složení celé částky do soudní úschovy 

Nabízí se i možnost využít institutu tzv. soudní úschovy. V případě, že by soud dospěl k názoru, že 

žalovaný odpovídá v uvedeném rozsahu za škodu, bude žalovaný povinen celou částku složit do 

soudní úschovy (obdobně dnes § 390 zákona o obchodních korporacích). Z této budou následně 

jednotlivé nároky vypláceny oprávněným, kteří se o ně přihlásí. 

 

Varianta 3: Složení celé částky na zvláštní účet do tzv. advokátní úschovy či do úschovy prováděné 

správcem skupiny 

Namísto soudní úschovy je pochopitelně možné uvažovat i o variantě, v níž se celková částka 

zahrnující všechny nároky zaplatí na zvláštní, pro tento účel zřízený účet advokáta žalobce anebo u 

správce skupiny. Uvedená správa majetku se přitom bude řídit ustanoveními, která upravují 

advokátní úschovu (zejm. § 56a zákona o advokacii), nestanoví-li zákon o hromadných žalobách 

jinak. 

 

Varianta 4: Zřízení svěřenského fondu 

V neposlední řadě lze uvažovat i o využití dalšího institutu, který byl zaveden rekodifikací civilního 

práva. Poté, co by soud dospěl k závěru, že žalovaný je povinen zaplatit skupině souhrnnou částku 
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v určité výši, žalovaný by převedl tuto částku do svěřenského fondu, zřízeného za tímto účelem. 

Správcem fondu by byl správce skupiny či advokát žalobce anebo jiná vhodná osoba, beneficienty 

pak členové skupiny. 

 

Varianta 5: Kombinace výše uvedených variant 

Konečně je nasnadě i varianta souhrnná, která by ponechávala na uvážení soudu, který z výše 

uvedených způsobů – zda složení do soudní úschovy, do advokátní úschovy, do k tomu zřízeného 

svěřenského fondu anebo jakýkoliv jiný odpovídající způsob – bude v tom kterém případě 

nejvýhodnější a nejlépe odpovídající konkrétním okolnostem případu. 

3.2.13.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výhodou varianty 1 může být to, že veškeré náklady související s vyplácením jednotlivých plnění 

ponese sám žalovaný, tedy škůdce. To ovšem platí do doby, kdy k úspěšné exekuci skutečně dojde, 

tato výhoda je tedy velmi relativní. 

 

Zásadním nákladem varianty 1 je však skutečnost, že do značné míry popírá smysl a účel hromadné 

žaloby ve formě opt-out. Cílem je totiž „odčerpat“ veškerý protiprávní zisk, který žalovaný svojí 

činností získal – proto se jeví jako vhodnější, aby na vymezené místo byla najednou zaplacena celá 

přiznaná částka. Rovněž toto řešení na žalovaného nepřípadně přenáší další nemalé náklady, které 

mohou paradoxně ohrozit jeho schopnost plnit již uloženou primární povinnost. To platí zejména 

pro řízení v režimu „opt-out“, kde by varianta č. 1 popřela jeho význam, a je proto pro tuto formu 

řízení zcela nevhodná.  

 

Přínos varianty 2 je možné spatřovat v tom, že veškerá částka bude u soudu, tedy v naprostém 

bezpečí před jakýmkoli nezákonným jednáním, jako je zpronevěra. Navíc jde o institut, který je již 

nyní právním řádem používán v případě splácení práva na dorovnání a obdobných nároků v rámci 

práva obchodních korporací (srov. § 390 z. o. k.) – nejde tedy o nic nového. 

 

Zřejmá nevýhoda této varianty nicméně spočívá v tom, že náklady na vlastní výkon rozhodnutí jsou 

zde přenášeny na stát. Zejména negativně lze pak vnímat skutečnost, že soudy budou zatíženy další 

namnoze administrativní činností. Jejich primárním úkolem je nicméně poskytování ochrany 

právům jednotlivých osob. 
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Přínos varianty 3 lze hledat v tom, že finanční a časové či pracovní náklady zde neponese stát, ale 

správce skupiny (jeho advokát), který nicméně jinak z hromadného řízení získá značnou finanční 

výhodu. 

 

Nevýhodou varianty 3 je bezesporu určité riziko zneužití ze strany správce skupiny, potažmo jeho 

advokáta, které nelze při vší opatrnosti vyloučit. Hrozí, že se dopustí trestného činu zpronevěry 

nebo jinak protiprávně naloží s penězi, a připraví tím členy skupiny o jejich podíl na celkové částce. 

 

Přínos varianty 4 spočívá v tom, že dochází k využití již existujícího institutu, který naplňuje 

všechny požadavky, které lze na úschovu vyplacené částky klást. Na straně státu navíc opět 

nevznikají žádné náklady. 

 

Stejně jako u varianty 3 ani zde však nelze zcela vyloučit případné riziko zneužití ze strany 

svěřenského správce. 

 

Varianta 5 skýtá bezesporu výhodu v tom, že ponechává soudu možnost uvážení, aby mohl zvolit 

takovou formu úschovy peněz, která bude dle jeho nejlepšího vědomí vhodná pro konkrétní případ. 

Soud tak může do značné míry eliminovat nevýhody všech předchozích variant. 

 

Nevýhoda této varianty může být spatřována v tom, že rozhodnutí je ponecháno na soudu, a nelze 

tak pochopitelně vyloučit individuální chybu. 

3.2.13.3 Výběr vhodné varianty 

Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant byla varianta 1 shledána jako 

nejméně vhodná. Tato varianta nepřináší téměř žádné výhody, popírá do značné míry smysl 

hromadné žaloby a nadto jsou s ní spojena vysoká rizika. 

 

Varianty 2 až 4 byly všechny shledány jako možné. Každá z nich je spojena s jistými nevýhodami, 

ty jsou nicméně vyvažovány značnými přínosy, které jsou s každou z nich spojeny. Tyto výhody 

resp. nevýhody jsou dále společné pro variantu č. 5, které ponechává rozhodování o formě složení 

peněž na soudu.  
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Z důvodu existujícího rizika, které nelze ani při vší obezřetnosti vyloučit a které může mít nevratné 

dopady na nároky jednotlivých členů skupiny, byla však jako nejvhodnější zvolena alternativa č. 2, 

kdy se peníze budou skládat výhradně do soudní úschovy na k tomu zřízený účet. Ačkoliv je tato 

varianta spojena s mírnými náklady na straně státu, pokud bude větší část administrativní činnosti 

při vyplácení částek přenesena na správce skupiny (viz další kapitolu), lze mít za to, že tyto náklady 

budou spíše minimální, budou zásadně vyváženy úsporami na straně státu ze zavedení hromadných 

žalob a dále pokryty nevyzvednutou částkou, která státu propadne (viz kapitolu 3.2.16). 

Neexistence rizika zneužití ze strany osoby, jíž byly finanční prostředky svěřeny, tak nad těmito 

potenciálními náklady převažuje. Distribuce jednotlivých nároků mezi oprávněné osoby 

 

3.2.14 Distribuce jednotlivých nároků mezi oprávněné osoby  

Ve chvíli, kdy budou peníze složeny do úschovy soudu, dochází ke klíčovému okamžiku v celém 

kolektivním procesu. Jednotlivé nároky se nyní musí vyplatit oprávněným osobám. Je přitom 

zřejmé, že přinejmenším v režimu opt-out nemusí být přesný okruh oprávněných osob znám. 

Většina oprávněných tak ke dni složení sumy není jmenovitě známa a jejich identifikaci je nutné 

učinit až při vyplácení jednotlivých nároků. V tomto ohledu je proto nezbytné, aby byla určena 

osoba, která bude posuzovat oprávněnost jednotlivých nároků uplatněných ve stanovené lhůtě. 

3.2.14.1 Varianty 

Varianta 1: Posouzení oprávněnosti nároku správcem skupiny 

Osobou, která bude podle nastaveným měřítek v soudním rozhodnutí rozhodovat o přerozdělení 

fondu, může být předně správce skupiny. Ten bude posuzovat, zda osobě, která se mu přihlásila, 

hmotně-právní nárok skutečně přísluší. Na tuto činnost není možné hledět jako na hmotně-právní 

posuzování oprávněnosti na straně žadatele, nýbrž spíše na administrativní posouzení naplnění 

podmínek, které definoval soud ve svém rozhodnutí. Aby byl zajištěn dostatečný dohled nad 

přerozdělením fondu, bude správce skupiny před vyplacením předkládat vyúčtování soudu, který jej 

uveřejní v příslušném rejstříku (při zachování ochrany osobních údajů členů skupiny kupříkladu 

přidělením jedinečných identifikátorů či využitím anonymizace). Proti tomuto rozdělení se bude 

možné bránit u soudu zvláštním opravným prostředkem (námitka, stížnost apod.) ve zjednodušeném 

řízení, které bude součástí, resp. pokračováním kolektivního řízení. Závěrečné vyúčtování bude 

podléhat schválení soudu. 
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Pokud jde o stanovování výše, o konkrétním nároku nebude rozhodovat správce skupiny. Výši 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 krát 

počet měsíců, kdy poškozený využíval daný tarif). Úloha správce skupiny bude spočívat v 

posouzení splnění podmínek členství ve skupině, jak je uvedeno výše. Soud ve svém rozhodnutí 

uvede souhrnnou částku, avšak ta je zjištěna a stanovena na základě úhrnu 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 poplatek 

byl některým klientům účtován dříve než jiným, a tudíž i celkový uplatňovaný nárok je jiný. 

 

Varianta 2: Posuzování oprávněnosti soudem 

V úvahu přichází rovněž i varianta, kdy by oprávněnost jednotlivých nároků posuzoval rovnou 

soud, který ve věci rozhodoval, aniž by zde byla výpomoc ze strany správce skupiny. 

3.2.14.2  Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínosem varianty 1 je skutečnost, že náklady posuzování oprávněnosti jednotlivých nároků 

neponese pouze stát, nýbrž ve větší míře soukromý subjekt, který si však tyto náklady promítne do 

relativně vysoké odměny/vyúčtuje z celkové přisouzené částky. Jde do značné míry pouze o 

administrativní činnost, která by mohla soud zbytečně zatěžovat. 

 

Nevýhodou této varianty je skutečnost, že posouzení provádí správce skupiny – jakkoliv je de facto 

zástupcem celé skupiny a má hájit její zájmy, nelze zcela vyloučit (úmyslná) pochybení na jeho 

straně. Těm lze do značné míry zabránit dohledem soudu nad výběrem správce skupiny a jeho 

činností, soudním přezkumem vyvolaným opravným prostředkem, schvalováním vyúčtování a 

případnou odpovědností za chybu při posuzování oprávněnosti nároků. 
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Výhodu varianty 2 lze spatřovat zejména v tom, že hned při prvním posouzení oprávněnosti nároku 

rozhoduje soud. V tomto ohledu tak nemohou vyvstávat jakékoliv pochybnosti ohledně možnosti 

zneužít či jakkoliv využít posuzování ve svůj prospěch.  

 

V této variantě lze však počítat s nemalými náklady, které si na straně justice vyžádá implementace 

tohoto řešení. 

3.2.14.3 Výběr vhodné varianty 

Pokud bude částka v soudní úschově a do konečného rozhodnutí soudu o rozvrhu přisouzené částky 

nebude možné tuto částku vyplatit, byla jako nejvhodnější shledána varianta 1, v níž je osobou 

primárně odpovědnou za posuzování jednotlivých uplatněných nároků správce skupiny. Tato 

varianta se jeví jako výhodnější, neboť nezatíží soudy další veskrze administrativní činností, resp. 

větší část této činnosti se přenese na soukromý subjekt, kterému to pokryje náhrada nákladů s 

přisouzené částky. Správce skupiny bude mít se skupinou dlouhodobý kontakt, lze tudíž 

předpokládat, že bude nejlépe schopen posoudit jednotlivé přihlášky. Případnému riziku chyb či 

zneužití svěřené pravomoci se předejde tím, že činnost správce bude obecně podléhat dohledu ze 

strany soudu. Vedle toho budou i rozhodnutí správce o tom, zda osoba naplnila podmínky 

definované v rozhodnutí soudu, podléhat soudnímu přezkumu, a to ve zjednodušeném řízení.  

3.2.15 Výkon rozhodnutí/exekuce 

3.2.15.1 Varianty 

Varianta 1: Návrh na výkon rozhodnutí/exekuční návrh bude oprávněn podat každý člen skupiny – 

standardní vykonávací řízení 

Tato varianta dává aktivní legitimaci k zahájení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

každému členu skupiny, kterému byl v rámci hromadného řízení přiznán určitý nárok. Podmínkou 

je skončené nalézací řízení, jehož výsledkem je pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí. Na 

základě tohoto rozhodnutí, nebylo-li žalovaným dobrovolně a včas plněno, může být zahájeno 

vykonávací řízení, a to ze strany oprávněných, kterými jsou podle této varianty všichni, kterým bylo 

přiznáno určité právo. Každý člen skupiny nalézacího řízení si tak svůj nárok bude případně 

vymáhat samostatně, standardní cestou.  

 

Varianta 2: Návrh na výkon rozhodnutí/exekuční návrh bude oprávněn podat žalobce – hromadné 

vykonávací řízení 
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V této variantě na straně oprávněného bude moci naopak vystupovat pouze žalobce z nalézacího 

řízení. Správce skupiny, jestliže nedojde ze strany žalovaného k plnění či k jednání uložené mu 

pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím, bude oprávněn podat návrh na výkon 

rozhodnutí, nebo exekuční návrh a zahájit tím hromadné vykonávací řízení, které bude speciální 

k řízení obecnému. Odchylovat se bude však pouze vzhledem k pojetí kolektivního charakteru 

vymáhání, tj. typicky pokud jde o informování, zakotvení možnosti vystoupení/nevystoupení a 

úpravy způsobu provedení exekuce, pokud jde o zdržení se určitého jednání či upuštění od něj – v 

této souvislosti lze zejména zvažovat zvýšení limitů pro ukládané pokuty. 

 

Zároveň s přijetím této zvláštní úpravy se nabízí též navýšení pokut pro případ výkonu 

rozhodnutí/exekuce na nepeněžitou povinnost (§ 351 o.s.ř.). Lze totiž předpokládat, že částka 

100 000 Kč nebude mít dostatečně odrazující efekt. Bylo by tak možné uložit pokutu řádově vyšší 

(např. až 500 000 anebo 1 000 000 Kč). 

3.2.15.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady varianty 1 budou stejné jako pro každé jednotlivé vykonávací řízení, byť o vymáhaném 

nároku bylo rozhodnuto v rámci hromadného řízení. To je nevýhodou této alternativy, neboť 

v nalézacím řízení došlo díky hromadnému projednání k určitému odbřemenění soudu, což se však 

nijak neprojeví v případě výkonu rozhodnutí či exekuce. Soudní exekutoři, potažmo soudy budou 

tak zbytečně zahlceny samostatnými podáními exekučních návrhů či návrhů na soudní výkon 

rozhodnutí. 

 

Hlavní výhodou této varianty je skutečnost, že se právní úprava vykonávacího řízení obsažená 

v občanském soudním řádu či exekučním řádu nebude muset nikterak upravovat a zůstane 

nezměněna.  

 

Přínosem varianty 2 je fakt, že správce skupiny bude i nadále zaujímat stejné postavení jako tomu 

bylo v řízení nalézacím, kde „spravoval“ nároky poškozených. Správce skupiny je od prvopočátku 

v kontaktu s kauzou a postupem času i s převážnou většinou všech jejích členů a má zkušenosti 

s kolektivní povahou řízení, proto je bezesporu výhodou, pokud bude moci iniciovat vykonávací 

řízení on a následně v něm i vystupovat za oprávněné.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

144 

 

Náklady tohoto řízení budou mnohem nižší než v případě varianty 1, neboť je vedeno jedno 

hromadné vykonávací řízení, ve kterém by vystupovala jedna osoba za všechny členy skupiny. 

Zjednoduší se postup doručovaní, ale i výplaty vymáhané částky apod. 

3.2.15.3 Výběr vhodné varianty  

Pokud došlo k odklizení sporu prostřednictvím hromadného řízení, je zde jednoznačný zájem na 

tom, aby se i vykonávací řízení vedlo hromadně, a byl tak zcela naplněn smysl a účel kolektivní 

ochrany práv. Byť by podle varianty 1 nebylo nutné nikterak zvlášť upravovat postup pro 

vykonávací řízení, vzhledem ke specifikům samotného hromadného řízení bylo vyhodnoceno, že 

varianta 2 nabízející vytvoření hromadného vykonávacího řízení je vhodnější. I vzhledem 

k následnému postupu v řízení poskytuje varianta 2 výhodnější alternativu jak pro soudy a soudní 

exekutory, tak pro samotné oprávněné. Z těchto důvodů byla zvolena jako nejvhodnější zvolena 

varianta 2. 

3.2.16 Jak naložit s nerozdělenou částkou 

3.2.16.1 Varianty 

Varianta 1: Vrácení nerozdělené částky žalovanému 

Jednou z možností, co by se případně dalo s nerozdělenou částkou dělat, je její vrácení žalovanému, 

který ji na základě rozhodnutí soudu složil do příslušné úschovy/fondu. 

 

Varianta 2: Stát jako příjemce nerozdělené částky 

V této alternativě by to byl stát, komu by případná nerozdělená finanční suma připadla. Z pohledu 

existující právní úpravy není toto řešení ničím novým. Opustí-li někdo nemovitou věc, připadá tato 

státu (§ 1045 o. z.). Státu připadne také majetek ve svěřenském fondu zřízeném za soukromým 

účelem, neexistuje-li při jeho zániku jiná osoba, na kterou pamatuje zákon (§ 1472 o. z.). Konečně 

není-li tu žádného dědice, majetek zůstavitele připadne rovněž státu (§ 1634 o. z.). Rovněž 

v případě soudní úschovy připadá nevyzvednutá úschova státu (§ 301 z. ř. s.). 

 
Varianta 3: Nerozdělená částka by byla použita k veřejně prospěšnému účelu 

V neposlední řadě lze zvolit řešení, které zná zákon dnes v případech zrušení svěřenského fondu 

s veřejně prospěšným účelem (§ 1473 o. z). Pokud nedošlo k vyplacení veškeré částky, která byla 

žalovaným složena na předem určené místo, rozhodl by soud o využití částky na prospěšný účel 

nejvíce podobný či odpovídající předmětu kolektivní žaloby – tedy zpravidla o přisouzení částky 
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právnické osobě věnující se neziskové činnosti. Šlo-li by např. o žalobu z titulu poškození 

spotřebitele, částka by se využila na podporu ochrany spotřebitelů, šlo-li by o újmu na životním 

prostředí, částka by byla poskytnuta organizaci věnující se ochraně životného prostředí apod.  

3.2.16.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Jedinou výhodou varianty 1 je skutečnost, že tato varianta nevyvolává jakékoliv spekulace o tom, 

že by byl do právního řádu zaváděn institut punitive damages, tj. sankční náhrada škody. 

 

Zásadní nevýhodou této varianty je pak skutečnost, že neoprávněně obdržený zisk si škůdce může 

ponechat. To bude jednak vzbuzovat zásadní otázky etického a morálního charakteru, a to zejména 

mezi laickou veřejností. Jednak to může v některých případech de facto znamenat popření celé 

úpravy kolektivních žalob. Budou-li totiž škody difúzní a velmi nízké, je pravděpodobné, že velká 

část oprávněných na svůj podíl z přisouzené částky bude rezignovat. V takovém případě pak ve 

fondu zůstane relativně vysoký zbytek, který se žalovanému vrátí. V podstatě tak případný režim 

opt-out bude režimem opožděného opt-in, kdy k aplikaci opt-in dojde až v poslední fázi řízení. 

Řízení nebude mít pro žalované takové následky, které by odpovídaly jeho nekalé činnosti a nebude 

umožněno odčerpání nepoctivého zisku. 

 

Výhoda varianty 2 oproti variantě předchozí spočívá v tom, že nezákonný zisk škůdce se mu 

v žádném rozsahu nevrátí. Vyplacená suma pak bude mít jednoznačného příjemce, kterým bude ze 

zákona stát. Pro stát je tato varianta ekonomicky výhodná. Teoreticky by mohla pokrýt případné 

ztráty, které stát na kolektivním řízení může utrpět (náklady na proškolení soudců a nesoudního 

personálu, náklady ministerstva na udělování akreditací a dohled nad správci skupinových nároků, 

náklady na soudní úschovu a vyplácení částek), neboť lze předpokládat, že vedení kolektivních 

řízení bude z pohledu státu finančně náročnější, než řízení běžné (jakkoliv stále výhodnější, než 

pokud by měl stát vést mnoho individuálních řízení). Nevyzvednuté prostředky přitom mohou 

zprostředkovaně putovat na posílení justice, zrychlení soudních řízení, na zdravotnictví, ochranu 

životního prostředí atd., z čehož bude profitovat celá společnost. 

 

Nevýhodu lze spatřovat v tom, že tato varianta může v očích veřejnosti vyvolávat rozporuplné 

reakce a dojem, že stát se snaží získávat peníze na úkor poškozených osob. 
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Přínosem varianty 3 je bezesporu skutečnost, že prostředky, které se nepodařilo přerozdělit mezi 

oprávněné osoby, se těmto i široké veřejnosti vrátí, když budou moci být přímo využity v oblasti, 

na níž měla protiprávní činnost žalovaného negativní dopad. Lze rovněž předpokládat, že z pohledu 

všeobecného chápání institutu laickou veřejností bude tato varianta nejvýhodnější. 

 

Negativem této varianty je naproti tomu netransparentnost výběru cílového využití. Bude to jen 

soud, kdo bude o osudu případného přebytku rozhodovat. Toto rozhodování pak bude z povahy věci 

netransparentní a pravděpodobně nebude společností vnímáno příliš pozitivně. Rovněž tak nelze 

vyloučit ani riziko zneužití pravomoci. Výrazně by se tak zvýšil korupční potenciál, neboť 

jednotlivé právnické osoby, které se ochraně těch kterých oblastí věnují, budou mít enormní zájem 

na získání zbytkové částky. 

 

Variantám 2 a 3 může na první pohled být namítáno, že zavádí do českého právního řádu institut 

tzv. sankční náhrady škody neboli punitive damages, který nejen že je kontinentálnímu právnímu 

řádu cizí, ale nedoporučuje jej ani Evropská komise v čl. 31 doporučení o kolektivní ochraně práv, 

o němž je více pojednáno v kapitole 5.3.3 věcného záměru. 

3.2.16.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nejméně vhodná. Tato varianta nepřináší téměř žádné přínosy, 

naopak je spojena výlučně s negativy. Argument o sankční náhradě škody neobstojí, jak bude 

ukázáno dále. 

 

Varianta 3 byla vyhodnocena jako možná, zejména proto, že odpovídá ratio legis. Na druhou stranu 

je tato varianta spojena s vysokým korupčním potenciálem, neboť dává soudu diskreci rozhodovat 

o využití velmi vysokých finančních částek. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta 2. 

 

Výhody a nevýhody varianty 2 se vyvažují, lze ji proto hodnotit jako variantu neutrální. Ve své 

podstatě může mít podobný efekt jako varianta č. 3 (tj. využití na posílení justice a dále v oblastech, 

na něž hromadné žaloby dopadají), aniž by však vznikal tak obrovský korupční potenciál. 

Vzhledem k tomu, že se tato varianta osvědčila v případě soudních úschov, není důvodu 

nepřistoupit k témuž i v případě úschovy plnění z hromadného řízení. Tato varianta byla proto 

vyhodnocena jako nejvíce vhodná. 
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Pokud jde o obavy, které mohou být s touto variantou spojeny, a sice, že by do českého právního 

řádu byly zaváděny prvky sankční náhrady škody, je nutné je odmítnout.  

 

1) Nejde o punitive damages stricto sensu, neboť částka, která je soudem skupině přiznána, 

odpovídá zcela vzniklé škodě, imateriální újmě anebo bezdůvodnému obohacení. Věcný záměr 

nepočítá se zaváděním sankční náhrady škody ve formě punitive damages, jak jí zná právo USA (tj. 

že vedle skutečně vzniklé škody mohou soudy v USA přiznat mnohonásobně více jako sankci za 

protiprávní jednání). 

 

2) Nejde však ani o náhradu újmy se sankčními prvky. Obava, která je v tomto směru s návrhem 

spojena, vyvstává jen u režimu opt-out. Opt-out přitom pracuje s tím, že řízení je zahájeno ve 

prospěch poškozených na základě presumpce jejich souhlasu s vedením řízení. K tomu, aby mohly 

dotčené osoby vyjádřit svoji vůli, že o vymáhání svého nároku zájem nemají, slouží možnost 

z řízení vystoupit (právo na opt-out). Zároveň je široce zajištěno uveřejňování údajů a informování 

dotčených osob, aby tyto mohly s případným ne/zahrnutím do skupiny projevit informovaný 

ne/souhlas. Jestliže přitom na základě sdělení informace o vedeném řízení – vč. skutečnosti, že 

případný vysouzený nárok si budou moci vyzvednout ze společného fondu, a pokud tak neučiní, 

propadne vysouzená částka státu – dotčené osoby svého práva z řízení vystoupit nevyužijí, nelze na 

propadnutí částky státu pramenící z jejich případné neaktivity v závěrečné fázi řízení nahlížet jako 

na sankci vůči poškozenému. Tato částka byla vysouzena se souhlasem členů skupiny, oni 

neprojevili vůli svůj nárok nevymáhat, naopak souhlasili s jeho vymáháním tím, že z řízení 

nevystoupili. Nevyzvednutí částky ve fázi přerozdělování fondu pak není ničím jiným, než 

konkludentním projevem vůle (tím, že si částku nevyzvedli), kterým se členové skupiny svého 

nároku vzdávají ve prospěch státu. 

3.2.17 Soudní smír 

3.2.17.1 Varianty 

Varianta 1: Zachování současného stavu 

V souvislosti s přijetím nového zákona nedojde k příslušnému promítnutí do zákonů upravujících 

alternativní formy skončení, ať už jde o zákon o rozhodčím řízení, o mediaci či o úpravu soudního 

smíru v občanském soudním řádu. Úprava § 99 o.s.ř. se tak bez dalšího použije též na uzavření 

soudního smíru v rámci kolektivního řízení. Ve zbytku se úprava na hromadné spory nepoužije. 
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Varianta 2: Zvláštní úprava pro soudní smír 

V případě, kdy strany sporu budou chtít uzavřít smír, bude tento podléhat nejprve soudnímu 

přezkumu. Tento přezkum bude oproti přezkumu „běžného“ smíru podle § 99 o.s.ř. zpřísněný. Soud 

bude mimo soulad s hmotným právem posuzovat, zda smír odpovídá společnému zájmu všech 

členů skupiny.  

 

Zájem skupiny nelze nijak definovat, neboť záleží na konkrétních okolnostech případu. Pokud jej 

však máme přiblížit, je nutné ho chápat v tom nejširším slova smyslu. Nepůjde o to, že by nutně 

musel smír zcela odpovídat nárokům či skutkovému stavu. Zájmem skupiny se myslí to, zda by 

výsledek byl pro skupiny v některém z ohledů výhodný, zda by jej členové při znalosti veškerých 

faktů akceptovaly, vedeme-li přitom v patrnosti, že s řízením nemají žádné povinnosti a nevznikají 

jim žádné přímé finanční náklady. Například, jestliže žalovaný uzná svoji chybu a zdrží se 

vypouštění zplodin do ovzduší, postačí, že skupina dostane i nižší, byť i minimální procento 

z tvrzené částky. Jestliže vše bude nasvědčovat tomu, že řízení by mohlo trvat dlouho, že by bylo 

nutné provést nespočet důkazů, že by se jeho konce někteří nemuseli dožít atd., může být smír pro 

skupinu výhodný i tehdy, když jí nepřizná přesně to, co bylo požadováno. Totéž platí, bude-li na 

straně žalobce důkazní nouze, kterou nebude moci ani žalovaný nijak odstranit. I zde nebude nutné, 

aby všechny nároky členů skupiny byly naplněny. Lze shrnout, že posouzení zájmu či spíše 

konstatování, že dohoda není v zájmu členů skupiny, bude až řešením ultima ratio. Přitom 

relevantní mohou být i stanoviska spolků působících v posuzované oblasti, typicky neziskových či 

zájmových organizací, které mohou podporovat či naopak vyvracet existenci tvrzeného zájmu 

skupiny. 

 

Řešeno bude rovněž, zda bude možné znovu z řízení vystoupit či bude naopak nutné ke smíru 

přistoupit. Toto řešení volí většina srovnávaných právních řádů (Polsko, Švédsko, USA, Norsko). 

3.2.17.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady spojené s variantou 1 lze uvažovat jako nulové, neboť nedojde k žádné zásadní změně 

v otázce uzavírání smíru. To samo představuje určitý přínos této varianty.  

 

Negativa první varianty však lze spatřovat v tom, že dojde de facto k vyloučení jakéhokoliv 

urovnání sporu prostřednictvím soudního smíru. V případě smíru je totiž nutné stávající úpravu 

odpovídajícím způsobem modifikovat, aby byly chráněny zájmy všech členů skupiny. Zejména pro 
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řízení na bázi „opt-out“ by mohl chybějící dohled soudu vést ke zneužívání institutu smíru na úkor 

neaktivních členů skupiny. Pro tuto formu řízení je tedy posílená úloha soudů nutnou podmínkou.  

 

Přínosem varianty 2 je zejména zajištění ochrany zájmů všech členů skupiny, kteří se na řízení 

podílejí, a zejména těch, kteří se na něm nepodílejí. Takovýto zpřísněný režim má v rámci 

hromadných žalob své opodstatnění, neboť je nutné zohledňovat zájmy celé skupiny a nikoliv jen 

zástupce skupiny, který formálně vede řízení. V této souvislosti je také přínosem, že členové mohou 

ke smíru buď individuálně přistoupit, anebo z něj vystoupit – v závislosti na zvoleném režimu. 

 

Pokud jde o posuzování souladnosti smíru se zájmem skupiny, jde navíc o jeden z požadavků, který 

plyne též z doporučení Evropské komise o kolektivní ochraně práv – viz čl. 28 doporučení (blíže 

k tomu srov. kapitolu 5.3.3 věcného záměru). 

 

Nevýhodou této varianty je možné zvýšení nákladů, ať už zopakovaným „opt-in“ či „opt-out“, tak 

i zpřísněným soudním přezkumem. 

3.2.17.3 Výběr vhodné varianty 

Varianta 1 byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, neboť určité uzpůsobení soudního smíru je 

nutné, aby byla zachována práva neaktivních členů skupiny. 

 

Zvolena byla proto varianta 2. Tato varianta ponechává ve větší míře současné pojetí soudního 

smíru nedotčeno, avšak zakládá soudu povinnost, aby odpovídajícím způsobem zohlednil 

skupinový zájem, který odlišuje hromadnou žalobu od žaloby individuální. 

3.2.18 Financování (vč. nákladů řízení a odměny) 

3.2.18.1 Varianty 

Varianta 1: Financování za účasti všech členů skupiny 

Financování sporu ponesou poměrně všichni členové skupiny, kteří vystupují na straně žalobce. 

Takto bude hrazen soudní poplatek, náklady vzniklé v průběhu soudního řízení a v případě 

neúspěchu budou taktéž poměrově hrazeny náklady vzniklé protistraně. 
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Tato varianta je možná pouze v případě alternativy opt-in, neboť u alternativy opt-out by uvedená 

varianta narážela na limity ústavně zakotveného základního práva na spravedlivý proces. 

Varianta 2: Financování zástupcem skupiny 

Další alternativou v otázce financování je ta, kdy náklady ponese pouze ten člen skupiny, který 

v řízení vystupuje jako zástupce skupiny, tj. jako hlavní žalobce. Ten na začátku řízení uhradí soudu 

stanovený soudní poplatek, dále bude hradit náklady vzniklé v průběhu řízení a v případě 

neúspěchu bude povinen nahradit protistraně její náklady. 

 

Obdobné řešení lze nalézt např. ve Švédsku, Polsku či Norsku. Po vzoru Norska lze alternativně 

uvažovat o možnosti, aby soud ve výjimečných případech podmínil přihlášení se do řízení 

převzetím části odpovědnosti za náhradu nákladů řízení. 

Varianta 3: Financování ze soukromých zdrojů advokáta 

Obdobně jako v USA by v této variantě veškeré náklady spojené se soudním řízením hradil právní 

zástupce skupiny, tedy advokát. Advokát by tak platil soudní poplatek, jednotlivé náklady 

vznikající v průběhu řízení či v případě prohry i náhradu nákladů protistraně. V tomto ohledu by 

mohl využít soukromého financování či pojištění pro případ neúspěchu. 

 

Aby bylo pro advokáta takovéto finanční riziko výhodné, je nutné vedle povinností stanovit též 

zvláštní odměnu, která by advokátovi jeho riziko mohla vynahradit. Nabízí se obdobně jako v USA 

stanovení procentuálního podílu na vysouzené částce, a to v rozmezí 5 – 30% z vysouzené částky.21 

 

Vedle toho bude mít advokát standardní právo na náhradu nákladů řízení. 

Varianta 4: Financování správcem skupiny 

Tato varianta je podobná variantě č. 3, liší se pouze v tom, že finanční prostředky nezajišťuje 

advokát, ale další osoba, která splňuje předepsané zákonné podmínky. Odděluje se zde tedy část 

finančního zastoupení a část právního zastoupení. Zatímco advokát plní svoji roli právního zástupce 

                                                 
21 Průměrná odměna advokáta se v USA pohybuje mezi 20 – 30% - viz k tomu Eisenberg, T., Miller, G and Germano, 
R. Attorneys’ Fees In Class Actions: 2009–2013 in New York University Law Review, Vol. 92, s. 947 [online] [citováno 
dne 5.1.2018], dostupné na http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-92-4-
EisenbergMillerGermano.pdf anebo Eisenberg, T., Miller, G. Attorney Fees in Class Action Settlements: An Empirical 
Study, [online] [citováno dne 5.1.2018], dostupné na 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1365&context=facpub. 
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a je odměňován standardně, tj. buď smluvně anebo podle zákonných sazeb advokátního tarifu, 

finanční rizika a podíl na vysouzené částce přísluší správci skupiny. 

 

Aby bylo angažování správce pro něj výhodné, je nutné zajistit mu odpovídající odměnu, která 

bude navázána na úspěch ve věci. Odměna správce skupiny, bude-li tento uplatňovat hromadnou 

žalobu, bude po vzoru právní úpravy USA zakotvena jako procento z vymožené částky. Zásadně 

bude odměna stanovená na 20 % čili pětina z vysouzené částky (či případně 20% z hodnoty 

vysouzeného plnění, nebude-li členům skupiny přiznána peněžitá částka anebo dohodnou-li se 

strany ve smíru na jiném, než peněžitém plnění). Odměna bude pokrývat čistě finanční rizika 

spojená s podáním žaloby a vedením soudního řízení a bude fungovat jako motivace pro správce, 

aby do řízení vstoupil. Náklady řízení, které musel správce po celou dobu procesu vynakládat 

(soudní poplatek, uveřejňování atd.), bude možné na konci řízení vyúčtovat a v případě úspěchu ve 

věci si je nechat nahradit od protistrany. 

 

 Ze zákona bude odměna nastavena na 20 %, přičemž soud se bude moci odchýlit v rozmezí 5 – 30 

% z přisouzené částky. Důležité je, aby soud, zvážil, zda nejsou dány důvody pro odchýlení, a 

v případě odchýlení své rozhodnutí náležitě odůvodnil. Půjde-li o jednoduchý případ s vysokou 

přiznanou částkou, bude na místě, aby soud odměnu snížil. Půjde-li naopak o složitý případ, který 

byl projednáván dlouho, strany vynaložily obrovské finanční i časové prostředky a celková 

vymáhaná částka je relativně malá, je na místě, aby byl celkový nárok správce naopak navýšen. 

 

Vedle toho bude mít správce standardní právo na náhradu nákladů řízení. 

Varianta 5: Financování státem 

Konečně lze uvažovat i o možnosti většího zapojení ze strany státu. Ten by mohl vedení 

hromadných žalob podporovat formou dotací, účelových příspěvků, osvobození od soudních 

poplatků atd. 

3.2.18.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínos varianty 1 spočívá v poměrném rozložení nákladů spojených s vedením sporu a jeho riziky – 

jde tedy o řešení relativně nejspravedlivější. Může zároveň motivovat členy skupiny, aby se nebáli 

podat žalobu, neboť nebudou 100 % zatíženi v případě neúspěchu ve věci. 
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Nevýhodou však je skutečnost, že v případě opt-out nepřipadá v úvahu (kolize s právem na 

spravedlivý proces). V případě opt-in takovéto riziko odpadá, neboť pokud se člen rozhodne do 

řízení přistoupit, projevuje svoji vůli i s hrazením nákladů řízení. Nevýhodou však může být, že tato 

forma financování může odrazovat účastníky od přihlášení se ke sporu. 

 

V této variantě navíc chybí ochrana žalovaného. V případě neúspěchu žaloby by žalovaný musel 

náhradu svých nákladů vymáhat po jednotlivých členech skupiny – jejich počet by byl vysoký a 

v případě opt-out mnohdy i neurčitý. Solidární odpovědnost skupiny přitom nepřipadá v úvahu. 

Jeho pozice by byla proto velmi složitá a zřejmě by se náhrady nikdy nedomohl. To by se případně 

dalo vyřešit pouze složením jistoty, kterou by v případě pochybností o finančních poměrech členů 

skupiny mohl nařídit soud. 

 

Výhodu varianty 2 lze spatřovat v tom, že ji lze použít bez ohledu na zvolený režim. Zároveň je 

relativně jednoznačná a jednoduchá.  

 

Značným nákladem však je skutečnost, že pouze jediná osoba, která se odhodlala k podání 

skupinové žaloby, na sebe přebírá břímě veškeré náhrady nákladů. V případě režimu opt-out přitom 

tyto náklady budou dosahovat řádově stovek tisíc a někdy i milionů korun. To jednak vyvolává 

značné otázky z hlediska obecné spravedlnosti, jednak může vést k nízkému počtu podaných žalob. 

V případě zvolení režimu opt-out pak tato skutečnost povede k tomu, že žádné žaloby se podávat 

nebudou. Jestliže má někdo nárok řádově dosahující stovek, maximálně tisíců korun, což je 

nejtypičtější příklad pro hromadnou žalobu na bázi opt-out (tzv. difúzní škody), bylo by 

ekonomicky zcela nesmyslné, pokud by se rozhodl podstoupit obrovské riziko případné náhrady 

nákladů, jež se bude pohybovat v částkách okolo stovek tisíc, mnohdy i milionů korun. I samotný 

soudní poplatek a jeho splacení tvoří přitom výraznou bariéru, jejíž překonání přinejmenším 

v režimu opt-out nelze po nikom, kdo má na řízení zájem odpovídající individuálnímu nároku, 

spravedlivě požadovat. 

 

Pokud už by pak někdo žalobu podal, vyvstávaly by závažné otázky týkající se ochrany žalovaného. 

Za žalobce by se mohl vydávat kdokoliv a jen stěží by bylo možné instituty procesního práva 

zajistit, že v případě neúspěchu ve věci se žalovaný na této osobě čehokoliv domůže. V tom se totiž 

velmi zásadně odlišuje český a americký model, neboť v České republice platí obecně pravidlo 
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„loser pays“, tj. ten, kdo nemá úspěch ve věci, má povinnost k náhradě nákladů protistraně. V USA 

naproti tomu převažuje zásada, že každý si své náklady v řízení nese sám.  

 

Přínos variant 3 a 4 lze jednoznačně spatřovat v tom, že riziko potenciálního neúspěchu nenese člen 

skupiny nebo celá skupina, nýbrž advokát anebo správce skupiny. Ten by měl být schopen obstarat 

si odpovídající finanční zajištění a v případě sporu mu přísluší odměna, která toto riziko do značné 

míry vyváží. Takový přístup navíc podporuje advokáty či správce skupiny, aby si vybírali spory, u 

kterých je velká šance na úspěch – tedy spory, které skutečně existují a zatěžují společnost.  

 

Přínos obou citovaných variant lze dále spatřovat v podstatném posílení pozice žalovaného pro 

případ neúspěchu žaloby. Jak u advokátů, tak u správců bude vyžadováno pojištění pro tyto případy 

a bude nutné, aby prokázali, že mají dostatečné finanční prostředky na vedení sporu. 

 

Nevýhodou varianty 3 je skutečnost, že právní zastupování bude omezeno pouze na advokáty, resp. 

advokátní kanceláře, které si případná rizika spojená s neúspěchem ve věci mohou dovolit. Za 

negativum je rovněž nutné považovat, že se u advokáta značně oslabí jeho úloha jakožto právního 

zástupce, který poskytuje svému klientovi toliko právní poradenství. Advokát totiž bude mít 

finanční zájem na úspěchu ve věci; jeho role se posune a nepůjde již tak o ryzí poskytování 

právních služeb, jako spíše o podnikání a byznys. Rovněž se v této variantě stírá vztah klient-

advokát, když advokát se v jistém úhlu pohledu stává svým vlastním klientem. 

 

Obě tyto nevýhody neplatí pro variantu č. 4, v níž financování zajišťuje správce. Jednak v této věci 

mohou vystupovat na straně právního zástupce i menší advokáti, neboť po nich nebude 

vyžadováno, aby pro vedení sporu získali majetkové prostředky. Jednak nedochází k modifikaci 

role advokáta a vztahu k jeho klientovi. Klientem advokáta v takovém případě bude primárně 

správce skupiny.  

 

Máme-li hovořit o negativech varianty č. 4, lze zmínit zejména omezení procesní legitimace 

přinejmenším ve variantě opt-out pouze na vybrané subjekty akreditované státem. Pouze pokud zde 

bude správce skupiny, který bude splňovat zákonem definované požadavky, a pokud tento správce 

bude mít vůli do řízení finančně vstoupit, bude možné hromadné řízení na bázi opt-out vést. 
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Pokud jde o odměňování advokáta/správce v alternativách 3 a 4, je možné konstatovat, že odměna 

stanovená určitým procentem z vymožené částky odráží advokátovu/správcovu snahu v řízení – on 

jediný nese břímě financování řízení, měl by být tudíž odpovídajícím způsobem odměněn (odměna 

za riziko). Zároveň lze tímto určením odměny reflektovat jeho úspěšnost v řízení – pokud byl 

úspěšný ve větší míře, dostane i vyšší odměnu. Z ekonomického hlediska dále platí, že žaloba bude 

tím výhodnější, čím větší bude skupina a čím větší budou její jednotlivé nároky. Tak budou při 

výběru prioritizovány kauzy s nejzávažnějšími celospolečenskými dopady. Zároveň však i 

vymáhání nároků o  nízké výši bude výhodné, a to dokonce tehdy, když bude úspěšnost žalob jen 

cca v 1/3 případů. 

 

Zdánlivým nákladem na straně členů skupiny je snížení jejich nároků v rozsahu odpovídajícím 

stanovené odměně (zpravidla členové obdrží 80 % skutečné výše nároku). Přestože však dojde ke 

snížení nároku, jde o snížení relativní. Je totiž nutné brát v potaz, že členové skupiny nemají ve 

variantách 3 a 4 s vymáháním svého nároku jakékoliv starosti; nenesou finanční rizika, řízení je 

nevytěžuje časově, psychicky, ani jinak. Je to advokát anebo správce, kdo řízení financuje, musí si 

obstarat důkazy, v případě správce i advokáta apod. Viděno tímto prizmatem, je určitý příspěvek ve 

formě odečtení pětiny nároku ze strany členů skupiny zcela legitimním a spravedlivým 

požadavkem. Zabraňuje vzniku morálního hazardu a zároveň nepřesahuje to, co by musel 

jednotlivec vynaložit, pokud by se rozhodl řízení vést individuálně. A pokud se členovi skupiny tato 

skutečnost nebude líbit, vždy má možnost z řízení vystoupit a svůj nárok uplatňovat samostatně. 

 

Varianta 5 má nespornou výhodu v tom, že náklady řízení nenese skupina nebo její zástupce – jsou 

tak motivování k vedení sporů, zároveň je ale nenese advokát, a nehrozí tak vznik nové 

podnikatelské aktivity a pokřivení role advokáta v civilním řízení. Konečně není ani omezena 

procesní legitimace pouze na zákonem vyjmenované subjekty, tzv. správce skupinových nároků. 

 

Tato varianta však přináší značnou zátěž na stránku státního rozpočtu. Břemeno vedení kolektivních 

řízení leží na státu, který však už tak investuje nemalé peníze za veřejnoprávní dohled nad 

problematickými oblastmi společenského života (kontrola ČOI, apod. – srov. kapitolu 1.2.6). Stát 

pak vstupuje do soukromoprávních vztahů, kde by se spory měly řešit primárně za účasti účastníků 

těchto vztahů a za pomoci jejich finančních prostředků.  
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V této variantě rovněž hrozí ztráta regulační funkce náhrady nákladů řízení a hrozí, že hromadné 

žaloby budou ve velkém rozsahu zneužívány. Hrozí tak tzv. morální hazard ze strany žalobců, 

neboť ti budou podávat žaloby, aniž by je jakkoliv zatížil případný neúspěch ve věci. 

3.2.18.3 Výběr vhodné varianty 

Ačkoliv se tato otázka může na první pohled jevit jako otázkou podružnou, jde ve skutečnosti o 

zcela zásadní problém, od něhož se bude odvíjet četnost, a tím i účinnost hromadných žalob 

v aplikační praxi. Přinejmenším v principu opt-out na sebe totiž v kontextu kontinentálního práva 

naráží dva stěžejní aspekty hromadných žalob, kterými je na jedné straně velmi nízká hodnota 

individuálního nároku při současné početnosti skupiny, na straně druhé pak nutnost zavést 

odpovídající nastavení soudních poplatků a náhrady nákladů řízení, které bude bránit před 

zneužitím a zároveň chránit nároky žalovaného v případě jeho úspěchu ve věci. Výsledkem je stav, 

kdy člen skupiny má z hlediska hmotného práva v sázce opravdu velmi málo, z hlediska procesního 

však na jeho bedrech leží obrovská finanční odpovědnost za zahájení řízení a riziko v případě 

neúspěchu ve věci. 

 

V USA je tento problém potlačen tím, že soudní poplatky jsou v případě hromadných žalob velmi 

malé a konstantní, navíc zde neplatí tzv. loser pays principle, podle něhož má vítězná strana nárok 

na náhradu nákladů řízení. Naopak se prosazuje pravidlo o tom, že každý si hradí své náklady sám. 

 

Od základních zásad poplatkového práva se však věcný záměr předkládaného zákona odchýlit 

nechce. K opuštění zásady, podle níž ten, kdo měl ve věci neúspěch, hradí náklady protistraně (tzv. 

loser pays principle), nebyl shledán důvod. Z tohoto důvodu je však nutné financování hromadné 

žaloby oproti tradičně vystavěnému financování v individualisticky pojatém kontinentálním procesu 

modifikovat. Modifikace by přitom měla zajistit 

i. aby bylo možné zachovat odrazovací funkci soudního poplatku a náhrady nákladů 

řízení,  

ii. zároveň však, aby nedošlo k úplné paralýze nově zavedeného nástroje, jehož využití by 

se z hlediska analýzy nákladů a přínosů (tzv. cost–benefit analysis) nikomu nevyplatilo. Tj. 

je nutné najít osobu, které se vedení řízení i přes obrovské riziko vyplatí. 

 

Na podkladě těchto úvah bylo přistoupeno k výběru nejvhodnějšího řešení. 
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Varianta 1 byla  ve vztahu k systému opt-out vyhodnocena jako nejméně vhodná, či spíše zcela 

nevhodná (ochrana neaktivních členů skupiny, ochrana žalovaného). Naproti tomu ve variantě opt-

in lze tuto formu financování považovat za možnou a spravedlivou. 

 

Možnost státu podílet se na financování nad rámec stávajících dotací (varianta 4) byla rovněž 

shledána jako nevhodná. Stát má primárně působit v režimu veřejného práva (dozor a dohled) 

a vyvarovat se vstupu do vztahů soukromoprávní povahy (není-li pochopitelně v pozici 

nevrchnostenské). Navíc zde existuje výrazně vyšší míra rizika zneužití hromadných žalob. 

 

Varianta 2 je možná, nicméně přinejmenším u žaloby založené na principu opt-out, která požaduje 

peněžité plnění, nenaplňuje tato varianta podmínku ii., neboť rizika pro jednu osobu (zástupce 

skupiny), která nemá na výsledku řízení vyšší majetkový zájem než bagatelní individuální nárok, 

natolik převyšují možné přínosy, že by se zřejmě tato forma žaloby v praxi neprosadila. Nadto 

neposkytuje dostatečné garance žalovanému.  

 

Naproti tomu u žaloby na zdržení se a určení, kde soudní poplatek a riziko v případě neúspěchu 

nejsou tak vysoké, je tato varianta variantou možnou.  

 

Vzhledem k tradiční úloze advokáta v systému kontinentálního práva byla vyloučena též varianta 

č. 3, v níž se advokát stává svým vlastním klientem a neposkytuje jen právní poradenství, ale i 

prostředky pro financování sporu, aniž by mu bylo garantováno, že se mu to na konci řízení vrátí. 

Tato varianta odporuje nejen čl. 8 odst. 6 usnesení představenstva České advokátní komory č. 

1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla 

soutěže advokátů České republiky (tzv. etický kodex), ale též čl. 29 a 30 doporučení Evropské 

komise o kolektivní ochraně práv. 

 

Jako nejvíce vhodná byla pro účely režimu opt-out na základě výše uvedených poznatků 

vyhodnocena varianta 4. Tato varianta nepřenáší riziko neúspěchu na členy skupiny či jejich 

zástupce, a ti se tak nebudou zdráhat svá práva v režimu kolektivního řízení uplatňovat. Zároveň 

není v této variantě popřena úloha advokáta v českém civilním procesu. Správce tím, že nese 

veškerá finanční rizika ve sporu, bude postupovat s odpovídající péčí a nebude se pouštět do sporů, 

které budou z jeho pohledu nejisté, rizikové a co do výsledku nejednoznačné. Jedině pokud bude 

mít ve věci úspěch, bude pro něj celé řízení výhodné – získá část vysouzené částky (v případě 
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nepeněžitého plnění se odečte odpovídající výše hodnoty, která se správci vyplatí v penězích), která 

bude spravedlivá vzhledem k jeho vynaloženému úsilí (zásadně 20 %). Aby zároveň správce 

skupiny nepostupoval toliko ve svém vlastním zájmu, ale hájil po celou dobu zájem skupiny, bude 

mít v zákoně vymezené povinnosti a podmínky činnosti, které budou kontrolovány při vstupu 

(akreditace udělovaná ministerstvem) a dále průběžně, a zároveň na jeho činnost bude v konkrétním 

řízení dohlížet soud. Pokud bude mít správce ve věci úspěch, bude náležitě odměněn podílem 

z vysouzené částky. 

 

Správce skupiny tak ponese náklady na vedení sporu, jejichž náhradu bude následně moci v případě 

úspěchu ve věci požadovat, a nadto získá i odměnu z vysouzené částky, bude-li mít ve věci úspěch. 

 

Odměňování advokáta bude zachováno podle dosavadních právních předpisů. 

3.2.19 Soudní poplatek 

3.2.19.1 Varianty 

Varianta 1: Použití standardní procentní sazby podle zákona o soudních poplatcích 

V této variantě by se soudní poplatek stanovil pouze jeden a to za celé řízení v souladu s pravidly 

zákona o soudních poplatcích - odvíjel by se tedy od typu či hodnoty uplatňovaných nároků. 

Varianta 2: Pevně stanovená částka 

Soudní poplatek by byl určen jednou částkou, která by stanovovala soudní poplatek za celé řízení. 

Tato částka by byla stejná bez ohledu na předmět řízení. Vzhledem k očekávané souhrnné hodnotě 

vymáhaných nároků by výše soudního poplatku byla stanovena vyšší (v řádu desítek tisíc korun). 

Varianta 3: Kombinace pevně stanovené částky a procentní sazby 

V úvahu přichází i řešení, v němž by došlo k dvojitému stanovení soudního poplatku. Jednak by se 

poplatek platil v první tzv. certifikační fázi, a to ve výši jedné, pevně stanovené částky. Poté, co by 

došlo ke kladnému certifikačnímu rozhodnutí, by soud vyměřil poplatek v závislosti na velikosti 

skupiny a uplatňovaném nároku. Tento by byl určen procentně (v případě žaloby na peněžité 

plnění), nicméně toto procento by bylo oproti běžnému soudnímu poplatku mírně sníženo (úspora 

z mnohosti) a navíc by byl stanoven limit, od kterého by se již soudní poplatek nezvyšoval. 
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Půjde přitom o dva soudní poplatky (nikoliv jeden rozdělený na dvě části), neboť to lépe odpovídá 

koncepci soudních poplatků. 

3.2.19.2 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Přínosem varianty 1 je zachování dosavadních pravidel o stanovení soudního poplatku a stanovení 

jedné konkrétní částky za soudní řízení. Rovněž nemohou vznikat pochybnosti stran rovnosti 

přístupu k soudu apod., když sazby budou stejné bez ohledu na to, vede-li se řízení individuální či 

hromadné. 

 

V některých případech však bude obtížné či dokonce nemožné stanovit již na začátku řízení 

hodnotu celkových uplatňovaných nároků - to je zásadní nevýhodou varianty první. V takových 

případech by se musel soudní poplatek zřejmě doměřovat v průběhu nebo na konci řízení, což je 

opět větší zátěž pro samotný soud a ve své podstatě popírá regulační funkci soudního poplatku. 

Rovněž je tato varianta problematická z hlediska žalobce i žalovaného, neboť dopředu není známa 

výše soudního poplatku, která může značně ovlivnit ochotu žalobce do sporu jít. Soudní poplatek 

by přitom zásadně měl být předvídatelný před zahájením sporu. 

 

Tomuto nedostatku čelí varianta 2, jejíž výhodou je právě stanovení soudního poplatku jednou 

sazbou. Soud tak nebude muset zjišťovat celkovou částku, o které se řízení povede. Lze očekávat 

značné úspory na straně soudu.  

 

Nevýhodou této varianty je však přílišná paušalizace. Fiskální a zejména regulační funkce soudního 

poplatku je v této variantě do značné míry popřena. V některých případech by mohla být výše 

soudního poplatku příliš vysoká, v jiných naopak příliš nízká. Zejména ve druhém případě by to 

mohlo vést ke zneužívání hromadných žalob. 

 

Varianta 3 řeší oba výše uvedené problémy tím, že zakotvuje pro české právo cizí dvoufázovost 

výpočtu soudního poplatku. Regulační funkci ve fázi certifikační bude plnit pevně stanovená 

částka. Následně soud doměří zbývající část poplatku poté, co již bude postaveno najisto, o jakou 

částku se řízení vede - parametry výpočtu soudního poplatku v kolektivním řízení přitom budou 

sníženy oproti běžnému individuálnímu řízení (úspora z rozsahu). Regulační a fiskální funkce tak 

bude zajištěna. 
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Relevantní nevýhody této varianty nebyly zjištěny. 

3.2.19.3 Výběr vhodné varianty 

Jako nejméně vhodná byla zvolena varianta č. 1, neboť ve většině případů by nebylo možné výši 

soudního poplatku zjistit. Varianta 2 tento nedostatek odstraňuje, na druhou stranu postrádá do 

značné míry regulační a fiskální funkci. 

 

Jako nejvhodnější byla zvolena varianta 3. Tato varianta je nejvíce spravedlivou a zároveň 

respektující základní funkce, které placení soudního poplatku plní. 

 

Tam, kde se soudní poplatek nestanovuje na základě výše žalovaného plnění (tj. v případech žalob 

na určení anebo na zdržení se), bude zákon počítat s konstantně stanovenými částkami. 

3.2.20 Vztah k ostatním předpisům procesního práva 

Nad rámec výše uvedených variant je vhodné zmínit, že všechny zvolené varianty, které budou 

tvořit obsah zákona o hromadných žalobách, jsou ve vztahu speciality k obecným ustanovením 

civilního práva procesního. V tomto ohledu je proto nutné zdůraznit, že ve zbytku a pokud to zákon 

o hromadných žalobách nevylučuje, použije se úprava obecného předpisu pro sporné řízení, 

zejména se použijí ustanovení o: 

- procesní způsobilosti, 

- podmínkách řízení, 

- náležitostech žaloby, 

- průběhu řízení, 

- nákladech řízení,   

- opravných prostředcích, 

- výkonu rozhodnutí atd. 

Všechna tato ustanovení se použijí s výhradou, že zákon o hromadných žalobách nezakotvuje 

zvláštní režim. 

 

V této souvislosti je rovněž vhodné zmínit vztah hromadné žaloby, potažmo zákona o hromadných 

žalobách, k dalším systémům ochrany individuálních práv. Zejména je nutné se vypořádat s vazbou 

na zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a dále s poměrem 

k pravomocím Českého telekomunikačního úřadu („ČTÚ“) podle zákona č. 127/2005 Sb., o 
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elektronických komunikacích, pravomocem Finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o 

finančním arbitrovi, či Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) podle zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon). 

 

Pokud jde o vztah rozhodčího řízení a řízení o hromadné žalobě, je nutné v souladu se zásadou 

smluvní autonomie konstatovat, že rozhodčí doložka bude mít i pro účely hromadného řízení před 

kolektivním soudním řízením přednost. Nic však nebude bránit stranám, aby si otázku platnosti 

rozhodčí doložky nechaly posoudit hromadně pro jednu typovou smlouvu (tj. kolektivní řízení o 

neplatnosti rozhodčí doložky), na což může plynule navázat kolektivní řízení v meritu věci. 

 

Pravomoci orgánů ČTÚ, ERÚ a finančního arbitra nebudou přijetím zákona nijak dotčeny – pokud 

je tak dána jejich pravomoc anebo si účastník jejich pravomoc vybral v případě finančního arbitra, 

je v této fázi hromadná žaloba pro tyto případy vyloučena. Nic však nebrání tomu, aby následně, 

kdy bylo vydáno rozhodnutí příslušným orgánem, poškození mohli svá práva uplatňovat před 

soudem ve formě hromadné žaloby, v tomto případě asi zřejmě typicky ve formě opt-in. 

 

Procesní legitimace vybraných sdružení či profesních organizací na ochranu spotřebitelů, jež je 

dnes upravena v § 25 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, bude napříště přesunuta do nového 

zákona o hromadných žalobách. 
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4 Implementace doporučených variant a vynucování 

Zvolená varianta bude implementována vydáním zákona o hromadných žalobách. Orgánem 

odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo spravedlnosti. Kontrola 

dodržování zákonem stanovených podmínek bude prováděna orgány, v jejichž působnosti je 

uvedena.  

Harmonogram implementace: 

- Schválení věcného záměru zákona o hromadných žalobách – do konce března 2018 

- Předložení návrhu zákona o hromadných žalobách – 2. polovina roku 2018 

- Vnější připomínkové řízení – 2. polovina roku 2018 

- Předložení vládě ČR – do konce března 2019 

- Účinnost zákona – 1. 1. 2021 

5 Dopady 

 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

U všech variant (kromě varianty nulové) se počítá s obdobným dopadem na státní rozpočet, a to 

zejména s dopady spojenými se zavedením nového procesního institutu k uplatňování hromadných 

žalob. Jedná se o takové dopady, které budou mít vliv na soudní soustavu a budou spojeny 

s otázkou vyřešení věcné příslušnosti soudů. Dále je nutné zohlednit náklady zajištění uveřejňování 

informací o hromadných řízeních a mírné navýšení nákladů z důvodu nové pravomoci ministerstva 

při udílení akreditací a dohledu nad správci nároků skupiny. 

 

Tyto náklady však budou zanedbatelné a do značné míry pokryté stávajícími prostředky v resortu 

justice. Náklady na straně státu tak se zavedením institutu neporostou, zamezí se hrozícímu nárůstu 

souvisejícímu s možným náhlým uplatňováním individuálních nároků, které se dnes neuplatňují, a 

z dlouhodobého hlediska spíše dojde k mírnému poklesu. 

 

Pozitivní dopady se nicméně projeví zejména v tom, že na straně soudů dojde k úbytku některých 

případů, které se nově přesunou do jednoho hromadného řízení. Zároveň se objeví případy nové, 
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jejichž uplatňování bude umožněno právě zavedením hromadných žalob a úsporou z rozsahu. Tyto 

se však budou koncentrovat do jednoho hromadného řízení a nárůst nákladů z nich tak bude 

minimální. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat, že se soudcům uleví od opakujících se totožných 

či podobných případů, a budou se tak moci více věnovat dalším případům a sporům, které jsou ryze 

individuální, čímž se celý systém soudnictví zefektivní a zrychlí. Jinak řečeno, fixní náklady, které 

si chod soudního systému mandatorně vyžaduje, budou nadále využity více účelně a efektivně. 

Důsledkem této skutečnosti dojde ke zrychlení řízení, k nárůstu důvěry v justici, a stát nebude tak 

často čelit nárokům z titulu odpovědnosti státu za průtahy v řízení. Úsporu lze tak v delším časovém 

horizontu očekávat v oblasti vyplacených částek z důvodu nepřiměřené délky řízení. 

 

Uvedené obecné trendy lze podpořit odhadovaným dopadem zavedení hromadných žalob na 

náklady státu (financování soudního řízení) a na příjmy ze soudních poplatků. K tomu lze dospět 

následující cestou (popsány jsou postupné kroky, které jsou dále rozvedeny): 

 

i. zprvu je nutné odhadnout náklady za jeden den řízení agendy v agendě „C“ podle druhu 

soudu (okresní/krajský) a způsobu řízení (individuální/hromadné); 

ii. dále je třeba určit typové modelové případy, v nichž podání hromadné žaloby připadá 

v úvahu; 

iii. následovat musí odhad, kolik takových případů dnes ve společnosti vzniká, kolik z nich je 

uplatňováno individuální cestou; 

iv. v tuto chvíli bude na místě určit, jaké finanční prostředky stát celkově a za rok na spory dle 

bodu iii. vynakládá, a kolik naopak získává ze soudních poplatků; pro srovnání je též 

vhodné uvést, jaká by byla čísla, pokud by dnes byly uplatňovány všechny nároky 

individuální cestou; 

v. pro srovnání je důležité určit, jaké náklady a příjmy na straně státu je možné očekávat 

v jednom hromadném řízení; 

vi. před závěrečným zvážením možných dopadů je nutné zvážit, do jaké míry budou hromadné 

žaloby v budoucnu využívány - čili do jaké míry se individuální uplatňování vybraných kauz 

přetransformuje do žalob hromadných - a rovněž, jaké může mít toto využívání vliv na 

způsob využití fixních prostředků v rámci resortu justice; 

vii. vzhledem ke specifikům hromadného řízení je vhodné dále zvážit též eventuality certifikace a 

smíru, přičemž to bude činěno v souvislosti se scénářem možného vývoje, který bude 

vyhodnocen jako nejpravděpodobnější; 
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viii. závěrem bude nabídnuto zhodnocení získaných údajů a jejich zobecnění na dopady v rámci 

kapitoly resortu justice de lege ferenda. 

 

i. Určení nákladů na jeden den práce soudu v jednom řízení 

 

K tomu, aby bylo vůbec možné poskytnout hrubý odhad možných ekonomických dopadů, je nutné 

si určit, jaké náklady si vyžaduje soudní řízení v agendě „C“ a kolik činí výdaje státu na jeden den 

takového řízení. 

 

Náklady na jedno soudní řízení se přitom liší podle toho, zda jde o řízení před soudem okresním, 

anebo krajským. Náklady na jeden den řízení lze spočítat vydělením průměrných nákladů na jedno 

řízení před příslušným soudem (okresním/krajským) v agendě „C“ počtem dní, jak dlouho jedno 

takové řízení v agendě „C“ na okresních/krajských soudech (jakožto soudech prvního stupně) 

trvá22: 

 

 Okresní soud (agenda „C“) 

• Průměrné náklady na 1 řízení - 5.737,96 Kč 

• Průměrná délka 1 řízení  - 424,25 dnů (tj. cca 1 rok, 2 měsíce) 

• 1 den řízení - cca 13,5 Kč. 

 

 Krajské soudy (agenda „C“) 

• Průměrné náklady na 1 řízení - 27.364,27 Kč23 

• Průměrná délka 1 řízení (KS jako soud 1. stupně) - 703,25 dnů (tj. cca 2 roky) 

• 1 den řízení cca 38,9 Kč. 

 

Nyní je nutné kvalifikovaně odhadnout náklady na řízení hromadné. Vzhledem k tomu, že řízení 

bude vedeno před specializovanými, zřejmě krajskými soudy, a zároveň, že bude rozhodováno 

v senátech, lze vycházet z čísel zjištěných u krajských soudů. Zároveň je však nutné si připustit, že 

                                                 
22 Údaje o nákladech na jedno soudní řízení byly poskytnuty oddělením justiční analýzy a statiky ministerstva - jde o 
průměrné náklady na jedno soudní řízení v agendě „C“ za poslední 4 roky (tj. 2013-2016). Údaje o průměrných délkách 
jsou obsaženy ve Výroční statistické zprávě resortu justice, jež je dostupná na internetových stránkách ministerstva pod 
odkazem http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=387&d=355369; opět jde o průměr za roky 2013-
2016. 
23 Uvedené číslo se týká obecně rozhodování krajských soudů v agendě „C“ bez ohledu na to, zda rozhodují jako soudy 
odvolací či soudy prvního stupně. 
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řízení o hromadné žalobě bude ze strany soudu vyžadovat vyšší námahu – půjde o spory s velkým 

počtem osob, jimž se bude muset věnovat více asistentů, soud bude rozhodovat vždy v senátu, bude 

muset zajistit komunikaci s širším okruhem osob, lze předpokládat nákladnější dokazování atd. 

Zároveň bude řízení náročnější i z hlediska časového. V tomto ohledu je proto možné 

předpokládat, že průměrná náročnost finanční i časová u řízení před krajským soudem bude 

v případě řízení o hromadné žalobě dvojnásobná oproti průměrnému řízení před krajským 

soudem, rozhoduje-li jako soud prvostupňový. 

 

Konečně je nutné zvažovat, že řízení o hromadné žalobě se vyznačuje jistými specifiky, která se 

projevují v jeho průběhu. Těmito je jednak zvláštní, tzv. certifikační fáze řízení - na jejím konci 

může soud rozhodnout o tom, že hromadnou žalobu nepřipustí. Je proto nutné zvažovat i variantu a 

náklady, resp. příjmy v situaci, kdy soud certifikaci nepřipustil (očekáváme, že rozhodnutí o 

certifikaci bude vydáno zpravidla do 1 roku od zahájení řízení). Zároveň, pokud již k certifikaci 

dojde, bude zřejmě žalovaný více motivován k uzavírání smíru, i proto je vhodné zvážit scénář, kdy 

část hromadných žalob bude ukončena smírně. V takovém případě lze očekávat, že ke smíru dojde 

do 3 měsíců od udělení certifikace. 

 

 Hromadné řízení (koeficient 2 vůči agendě „C“ na KS) 

• Očekávané průměrné náklady na 1 den řízení cca 80 Kč (2x náklady na individuální 

řízení před KS po zaokrouhlení) 

• Očekávaná průměrná délka řízení, pokud dojde k certifikaci a zároveň nebude 

uzavřen soudní smír (tj. proběhne řádné hromadné řízení): cca 1406,5 (tj. cca 4 roky - 

2x délka řízení před krajským soudem jakožto soudem prvního stupně) 

o Očekávané průměrné náklady na 1 řízení - cca 112.520 Kč 

• Očekávaná průměrná délka 1 řízení do certifikace, nebude-li udělena: cca 365 dní 

(tj. 1 rok) 

o Očekávané průměrné náklady na 1 řízení do certifikace - 29.200 Kč 

• Očekávaná průměrná délka 1 řízení v případě smíru, k němuž zpravidla dojde po 

certifikaci: cca 450 dní - tj. 1 rok a 3 měsíce 

o očekávané průměrné náklady na 1 řízení, ukončené smírem - cca 36.000 Kč 
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Ke dvěma zmíněným eventualitám vývoje uvádíme, že v případě, že nebude certifikace udělena, 

nebude zaplacen druhý poplatek ve výši 2 % z žalované částky. V případě, že žaloba bude ukončena 

smírem, vrátí se 80 % ze zaplaceného soudního poplatku žalobci. K obojímu viz dále v bodě vii. 

 

Zvažovány budou pouze možné dopady principu opt-out na státní rozpočet. U principu opt-in se 

počítá s již počáteční aktivitou oprávněných, z čehož lze dovodit, že by zřejmě žalovali i dnes, byť 

individuálně. Z tohoto důvodu nelze očekávat zásadnější dopady na státní rozpočet, resp. tyto 

dopady budou veskrze pozitivní, neboť se podaří uvolnit ruce části soudců, kterým by jinak 

individuální žaloby napadly, a ti se tak budou moci efektivněji věnovat zbývajícímu nápadu. 

 

ii. Modelové příklady 

 

Známe-li průměrné náklady na individuální soudní řízení a očekávané náklady na řízení hromadné, 

je na místě vymezit typové případy, v nichž bude připadat hromadná žaloba v úvahu. Právě pomocí 

nich lze totiž ve výsledku určit orientační náklady a příjmy na straně státu za rok. 

 

Dále uvedené ilustrativní případy jsou každoročně generovány v soukromoprávních vztazích, 

přičemž jsou nějakým způsobem za stávajícího stavu řešeny. Nárůst resp. úbytek nákladů/příjmů ze 

soudních poplatků lze přitom určit za pomoci srovnání stávajícího stavu uplatňování těchto případů 

s tím, jak by mohly být řešeny za existence zákona o hromadných žalobách. Zvažovány jsou jednak 

náklady (tj. zejména náklady administrativní, náklady na platy soudce a jiného justičního personálu, 

náklady na papír, na vybavení soudu apod.), tak i příjmy ze soudních poplatků.  

 

Pro ilustraci byly zvoleny tři konkrétní modelové situace, které se liší jak výší a povahou nároků, 

tak i celkovou velikostí skupiny. Snahou bylo pokrýt typické kauzy, na něž se může institut 

hromadných žalob uplatnit. Zároveň je potřebné odlišovat  

a) skutečný stav, který platí dnes - tj. nejsou-li uplatňovány nároky všechny,  

b) hypotetický stav, který by mohl za stávajícího stavu nastat - tj. kdyby byly všechny 

nároky uplatňovány v individuálním řízení, 

c) stav po zavedení hromadných žalob. 
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Modelový příklad A- velká skupina s nízkými nároky 

Příkladem této situace jsou nízké poplatky, které svým klientům ve velkém účtuje jistá společnost. 

Tyto poplatky jsou za hranicí zákona, dosahují však minimální výše, a poškozeným se tak nevyplatí 

utrpěnou škodu vymáhat. 

 

Ilustrativně si lze představit skupinu o 300.000 členech, kdy každému z nich vznikla škoda ve výši 

150 Kč. Soudní poplatek za řízení činí 1.000 Kč. Vzhledem k jednoduchosti věci lze předpokládat, 

že takovéto individuální řízení nebude trvat déle než jeden rok - tj. cca 365 dní. Vzhledem k nízkým 

poplatkům lze v současnosti předpokládat, že počet řízení, která se dnes z jednoho takového 

modelového příkladu vedou, je maximálně 10 (tj. 0,0003%). 

 

Modelový příklad B - velká skupina s relativně vysokými nároky 

Představme si situaci, kdy je podvodným jednáním poškozena skupina čítající 50.000 členů, 

přičemž každý z nich utrpěl škodu ve výši 30.000 Kč. V této situaci je výše soudního poplatku 

v individuální věci 1.500 Kč. Jde o obtížnější kauzu, tudíž řízení v prvním stupni bude trvat cca 550 

dní (1 rok 6 měsíců). V tomto případě lze v současnosti předpokládat, že se k řízení odhodlá 10.000 

členů skupiny, tj. 20 % všech poškozených. 

 

Modelový příklad C - menší skupina s relativně vysokými nároky 

V tomto případě je skupina malá a ohraničená, nároky jednotlivých členů jsou však vysoké. 

Můžeme zvažovat například situaci, kdy je vymáhána imateriální újma z důvodu vadnosti prsních 

implantátů. Poškozených osob, resp. nároků je 69. Výše jednotlivého nároku dosahuje cca 135.652 

Kč, soudní poplatek je v takovémto případě 2.000 Kč. Vzhledem k tomu, že řízení bude zřejmě 

složitější, lze předpokládat, že na jednom stupni v individuálních kauzách potrvá cca 730 dní (tj. 2 

roky). Vzhledem k výši nároků je takovýchto kauz vedeno 60 (tj. cca 85 % všech případů). 

 

iii. Celkový počet hromadných případů a jejich uplatňování 

 

Definovány byly různé typové situace, s nimiž se v dnešní době společnost potýká. Nyní je nutné se 

zamyslet nad tím, kolik takovýchto případů s hromadným dopadem orientačně vzniká ve 

společnosti za rok a jak se nároky spadající do těchto případů ve stávajících podmínkách právního 

řádu uplatňují. 
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Celkem lze odhadovat, že ročně vznikne 50 případů, které by mohly být teoreticky uplatňovány 

cestou hromadného řízení. Pro zjednodušení nyní tyto případy klasifikujeme vždy jako jeden 

z modelových případů A, B či C. 

 

Modelových příkladů typu A vzniká ve společnosti pravděpodobně nejvíce, tj. předpokládejme cca 

v 60 % případů. Z 50 hromadných kauz je tak 30, které typově odpovídají modelu A. Vzhledem 

k minimální výši nároků lze očekávat, že k soudu se dostane ne více než 15 takovýchto situací, tj. 

15 „hromadných událostí“ typu A se k soudu nedostane vůbec. Zároveň vzhledem k minimálnímu 

přínosu pro potenciálního žalobce lze v současnosti předpokládat, že počet řízení, která se dnes 

v jednom takovém modelovém příkladu vedou, je maximálně 10 (tj. 0,0003% - viz výše). Tj. žalob 

je ve vztahu k jedné události odhadem 10 za rok, přičemž se týkají maximálně poloviny těchto 

„hromadných událostí“ - celkem lze tedy za účinné právní úpravy zvažovat 150 individuálních 

žalob tohoto typu (15 x 10). 

 

Více bude též modelových případů typu C, kdy na straně žalobce figuruje menší skupina s relativně 

vysokými individuálními nároky. Jejich počet se pravděpodobně pohybuje okolo 35 % z všech 

„hromadných kauz“, tj. z 50 přibližně 17. Můžeme uvažovat, že tyto kauzy se vzhledem k výši 

individuálních nároků dostanou k soudu všechny. Vzhledem k výši nároků je přitom vysoké i 

procento uplatňovaných nároků v každém jednotlivém případě hromadné události. Lze mít za to, že 

ze zvažované skupiny 69 je takovýchto kauz vedeno 60 (tj. cca 85% všech případů - viz výše). 

Celkem je tedy za účinné právní úpravy uplatňování 60 x 17 individuálních žalob modelového typu 

C. 

 

Nejméně početné budou případy, v nichž je skupina velká a její nároky relativně vysoké (modelový 

příklad typu B). Těchto odhadem ročně vzniká cca 5 %, tj. z 50 přibližně 3; přičemž vzhledem 

k výši nároku se takovéto kauzy dostanou k soudu všechny. Zároveň však výše nároku není ještě 

natolik vysoká jako v případě modelového případu typu C, a proto u každé takové hromadné 

události lze předpokládat, že se k řízení odhodlá jen 20 % ze všech poškozených, tj. 10.000 členů 

skupiny. Celkem se tak dnes odhadem vede 10.000 x 3 individuálních žalob. 

 

iv. Finanční dopad de lege lata 

Po zjištění nákladnosti řízení před soudem prvního stupně na jeden den a zároveň po stanovení 

odhadovaného počtu „kolektivních“ případů, s nimiž se soudnictví dnes potýká, můžeme vypočítat 
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náklady, které si řešení hromadných kauz za stávajícího stavu právní úpravy vyžaduje, a finanční 

přínosy, které takovéto případy odhadem generují na soudních poplatcích. 

 

Pro výpočet budou využity tyto zjištěné údaje: 

 

• Náklady na jeden den řízení v agendě „C“ jsou před okresními soudy cca 13,5 Kč. 

• V případech typu A se řízení vede o 10 individuálních nárocích, přičemž takovýchto kauz se 

k soudu za rok z 30 dostane 15.  Délka řízení bude průměrně dosahovat 365 dní. Soudní 

poplatek v jedné věci je 1.000,-Kč. Pokud by byly uplatňovány nároky všechny, šlo by o 

individuální řízení o počtu 300.000. Takovýmito hromadnými událostmi by se soudci museli 

zabývat vždy. 

• V případech typu B se řízení vede o 10.000 individuálních nárocích, přičemž takovéto 

případy se za rok vyskytnou 3. Délka řízení se bude pohybovat okolo 550 dní, soudní 

poplatek činí 1.500 Kč za jednu individuální žalobu. Pokud by dnes byly uplatňovány 

nároky všechny, soudy by si musely za rok poradit s 50.000 žalobami vždy ve třech různých 

hromadných událostech. 

• V případech typu C se dnes vede řízení o cca 60 individuálních nárocích, pročež celkem 

společenská situace vytváří 17 takovýchto situací ročně. Délku řízení lze odhadovat na 730 

dní. Soudní poplatek za jednu individuální žalobu činí 2.000 Kč. Pokud by docházelo 

k uplatňování všech individuálních nároků, bylo by jich v jednom případě 69; celkový počet 

případů by byl v uvažovaném rozložení 17. 

 

Na základě uvedených údajů lze provést orientační odhad možných nákladů na vedení soudních 

řízení a příjmů ze soudních poplatků: 

• Jde-li o modelovou kauzu A, žaluje v jednom případě 10 poškozených. Na soudních 

poplatcích bude vybráno 10.000 Kč (10 x 1.000). Náklady na vedení řízení budou 365 x 

13,5, tj. 4.927,5 Kč za 1 řízení; vedeno jich je nicméně toliko 10 a celkové náklady tak 

dosáhnou cca 49.928 Kč. 

• U modelového případu B se na soudních poplatcích vybere ročně 15.000.000 Kč (1.500 x 

10.000). Stát za soudní projednání vynaloží 550 x 13,5, tj. 7.425 Kč za jedno řízení, celkem 

tedy 74.250.000 Kč (7.425 x 10 000). 
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• Pokud jde konečně o případ typu C, stát za řízení ročně odhadem obdrží 120.000 Kč (2.000 

x 60) na soudních poplatcích. Na opačné straně rovnice naproti tomu stojí náklady 

v odhadované výši 730 x 13,5, tj. 9.855 Kč za jedno řízení, celkem však 591.300 Kč (9.855 

x 60). 

 

Celkové náklady a výnosy ze soudních poplatků na uplatňování hromadných událostí, zvažujeme-li 

všechny situace, které odhadem ročně v České republice vznikají, shrnuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 1 - Náklady na individuální vymáhání skupinových nároků - odhad skutečného stavu 

typ 
řízení 

Náklady 
na 1 

řízení 

Náklady na 
jeden modelový 

případ 

SOP 1 
řízení 

SOP za jeden 
modelový 

případ 

počet 
případů 

náklady na 
počet řízení 

SOP na počet 
řízení 

  A 4 927,50 49 928,00 1 000,00 10 000,00 1524 748 920,00 150 000,00 
B 7 425,00 74 250 000,00 1 500,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 

 C 9 855,00 591 300,00 2 000,00 120 000,00 17 10 052 100,00 2 040 000,00 
  SUMA  74 891 228,00  15 130 000,00  233 551 020,00 47 190 000,00 
  

          
     CELKEM 233 551 020,00 47 190 000,00 

   

Lze shrnout, že uplatňování nároků, které je možné klasifikovat jako hromadné, dnes státní rozpočet 

ročně zatěžuje odhadem ve výši 233.551.020,00 Kč. Do rozpočtu naproti tomu na soudních 

poplatcích putuje částka ve výši 47.190.000,00 Kč. Tyto relativně nízké částky jsou dány mimo jiné 

tím, že ne všechny individuální spory, které jsou produktem současného stavu a mají dopad na širší 

okruh osob, se k soudu vůbec dostanou.  

 

Pokud by přitom měly být dnes hypoteticky uplatňovány nároky všechny, a to formou 

individuálních žalob, soudy by zřejmě byly zahlceny projednáváním stejných či obdobných 

skutkových a právních otázek a náklady státu by se tak násobily. Hypotetické náklady režimu bez 

existující možnosti žalovat hromadně by tam mohly být mnohonásobně vyšší a dosahovat řádově 

jednotek miliard (namísto odhadovaným cca 233,5 milionům Kč). 

 

                                                 
24 Z 30 případů se 15 typových kauz z důvodu nízké žalované částky k soudu vůbec nedostane. 
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v. Předpokládané náklady a příjmy z jednoho hromadného řízení (dle typu A-C) 

Před tím, než bude přistoupeno ke kvalifikovanému odhadu dopadu zavedení hromadných žalob na 

státní rozpočet, je nutné zjistit náklady a příjmy z jednoho hromadného řízení. 

 

Náklady a výnosy za soudních poplatků na 1 řízení lze určit takto: 

 

• Odhadované náklady za jeden den řízení činí 80 Kč. Takové řízení bude průměrně trvat 

1406,5 dní. Očekávané průměrné náklady na 1 řízení tak budou cca 112.520 Kč. 

• Ačkoliv nejde o definitivní stanovisko, počítejme v tuto chvíli se soudním poplatkem ve 

výši 25.000 Kč za návrh na zahájení hromadného řízení do doby, než dojde k certifikaci, a 

poté, co dojde k certifikaci, 2 % z žalované částky, nejvýše 5.000.000 Kč. 

• V modelovém příkladu A bude soudní poplatek činit 925.000 Kč (25 000 + 900 000), 

náklady budou dosahovat částky 112.520 Kč. 

• Bude-li prostřednictvím hromadného řízení řešen modelový příklad B, získá stát na 

soudních poplatcích 5.025.000 Kč, za řízení však vynaloží opět 112.520 Kč. 

• Pokud jde konečně o modelový příklad typu C, vybral by stát na soudních poplatcích 

212 200 Kč (25 000 + 187 200), za řízení by přitom utratil 112 520 Kč. 

 

vi. Možné scénáře vývoje a s tím související odhady dopadu na rozpočet 

 

V tuto chvíli zbývá již jen určit, jak se takové zavedení projeví na strukturu a počet uplatňovaných 

nároků ve srovnání se stávajícím stavem a jak se tato změna promítne do nákladů, resp. příjmů 

státního rozpočtu. 

 

Je nepochybné, že část hromadných nároků, které jsou dnes uplatňovány individuálně, se přesune 

do režimu hromadných žalob a bude řešena v jednom jediném soudním řízení. Nadto je možné 

očekávat, že se objeví případy, které doposud české soudy vůbec neřešily, neboť se nikomu 

z poškozených z ekonomického hlediska nevyplatilo tyto nároky v individuálním řízení uplatňovat. 

 

Stěžejní je přitom otázka, kolik z výše zmiňovaného počtu „hromadných událostí“ (tj. z 50 

potenciálních kauz za rok, jak byly vymezeny v bodě iii) se napříště bude uplatňovat v nově 

zavedeném režimu. Vzhledem k tomu, že využití hromadné žaloby při vymáhání práv bude 
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dobrovolné a bude záviset na vůli a přání členů skupiny, na ochotě správců skupiny vybrané spory 

financovat a na dalších v tuto chvíli nespecifikovatelných okolnostech, nelze dopředu s jistotou 

určit, jak přesně se zavedení hromadných žalob na strukturu uplatňovaných nároků projeví. 

 

Z tohoto důvodu je na místě zvažovat možné alternativy. V úvahu připadají tyto tři možné scénáře: 

 

1. Scénář konzervativní, v němž se počítá s rezervovaným přístupem k novému institutu ze 

strany praxe. Hovoříme-li přitom o konzervativním přístupu, očekáváme řádově 5 

hromadných žalob za rok, z toho zbytek bude uplatňován ve stávající podobě anebo 

uplatňován nebude (část „hromadných událostí“ modelového typu A). 

2. Scénář vyvážený, kdy doje k rovnocennému uplatňování žalob hromadně a individuálně. 

Lze počítat s cca 20 hromadnými žalobami za rok oproti 30 případům, které se hromadně 

uplatňovat nebudou a budou nadále uplatňovány individuálně anebo uplatňovány nebudou 

vůbec. 

3. Scénář progresivní počítá s tím, že většinu případů, které se typově na kolektivní řízení 

hodí, bude praxe řešit prostřednictvím hromadných žalob. S ohledem na možné výkyvy i 

neuplatňování určitých kauz vůbec lze vycházet ze 40 žalob ve formě hromadného řízení 

oproti 10 kauzám, které touto formou uplatňovány nebudou. 

 

Vzhledem k socioekonomickým poměrům v České republice a zejména z důvodu zdrženlivého 

přístupu české společnosti k čemukoliv novému či netradičnímu je v tuto chvíli možné 

vyloučit, že by přinejmenším v následujících dvaceti letech došlo k naplnění tzv. 

progresivního scénáře. Tato varianta je z důvodu konzervativního naladění společnosti a apriorní 

skepsi vůči implantovaným institutům velmi nepravděpodobná, což ostatně dokládají i zkušenosti 

dalších evropských států, které se rovněž zprvu potýkaly se sníženým zájmem o hromadné žaloby. 

 

Z těchto důvodů budou dále zvažovány jen scénář konzervativní a vyvážený. 

 

a) Scénář konzervativní 

Dojde-li ke konzervativnímu využívání hromadných žalob, přesune se jen část z celkového počtu 50 

hromadných událostí za rok z vymáhání individuálního do vymáhání prostřednictvím hromadných 

žalob. Konkrétně lze předpokládat, že se ročně uplatní asi 5 hromadných žalob. Dodržíme-li 

strukturu rozložení „modelových příkladů“, většina z podaných hromadných žalob bude spadat do 
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kategorie modelového příkladu typu A; v procentuálním poměru 60 % očekáváme 3 takové 

hromadné žaloby (2 z těch, které se dnes uplatňují velmi dílčím způsobem individuálně, a 1 z těch 

případů, které se dnes neuplatňují vůbec). Dvě hromadné žaloby (poměr 35 %) budou připadat na 

modelový případ typu C a modelový případ typu B v tomto scénáři vůbec nefiguruje. 

 

Musí být přitom brán ohled na to, že dojde jen k „přesunu“ části kauz, které se dnes uplatňují 

individuálně, do režimu hromadného. Tj. stále je nutné zvažovat, že individuální uplatňování 

nároků, které vznikly větší skupině lidí, zcela nevymizí. 

 

Výsledný vliv na strukturu a náklady/příjmy ze soudních poplatků znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2 - Odhadované náklady a příjmy státu při naplnění konzervativní varianty 

uplatňování hromadných žalob 
A. Individuální žaloby 

    typ 
řízení 

Náklady 1 
řízení SOP 1 řízení počet 

řízení 
náklady na 
počet řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 49 928,00 10 000,00 13 649 064,00 130 000,00 
B 74 250 000,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 
C 591 300,00 120 000,00 15 8 869 500,00 1 800 000,00 

SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  232 268 564,00 46 930 000,00 
B. Kolektivní žaloby 

    typ 
řízení 

Náklady 1 
řízení SOP 1 řízení počet 

řízení 
náklady na 
počet řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 112520 925 000,00 3 337 560,00 2 775 000,00 
B 112520 5 025 000,00 0 0,00 0,00 
C 112520 212 200,00 2 225 040,00 424 400,00 

SUMA 337 560,00 6 162 200,00  562 600,00 3 199 400,00 

      

   CELKEM 232 831 164,00 50 129 400,00 
 

b) Scénář vyvážený 

Nastane-li scénář vyvážený, přesune se přibližně polovina z celkového počtu 50 hromadných 

událostí za rok z vymáhání individuálního do vymáhání prostřednictvím hromadných žalob. Proto, 

že se část dnes nevymáhá, uvažujme, že z 50 hromadných událostí se k soudu dostane 39, z čehož 

16 bude vymáháno prostřednictvím hromadné žaloby a 23 cestou individuálních žalob. Dodržíme-li 

opět strukturu rozložení „modelových příkladů“, většina z podaných hromadných žalob bude spadat 

do kategorie modelového příkladu typu A; v procentuálním poměru 60 % očekáváme devět 
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takovýchto žalob (pět z těch, které se dnes uplatňují velmi dílčím způsobem individuálně, a čtyři 

z těch případů, které se dnes neuplatňují vůbec). Šest hromadných žalob se bude týkat kauz 

modelového typu C a jedna modelu B. 

 

Výsledný vliv na strukturu a náklady/příjmy ze soudních poplatků znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 3 - Odhadované náklady a příjmy státu při naplnění vyvážené varianty uplatňování 

hromadných žalob 
A. Individuální 
žaloby 

     typ 
řízení 

Náklady 1 
řízení SOP 1 řízení počet 

řízení 
náklady na 
počet řízení SOP na počet řízení 

 A 49 928,00 10 000,00 10 499 280,00 100 000,00 
 B 74 250 000,00 15 000 000,00 2 148 500 000,00 30 000 000,00 
 C 591 300,00 120 000,00 11 6 504 300,00 1 320 000,00 
 SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  155 503 580,00 31 420 000,00 
 

       B. Kolektivní žaloby 
     typ 

řízení 
Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na 
počet řízení SOP na počet řízení 

 A 112520 925 000,00 9 1 012 680,00 8 325 000,00 
 B 112520 5 025 000,00 1 112 520,00 5 025 000,00 
 C 112520 212 200,00 6 675 120,00 1 273 200,00 
 SUMA 337 560,00 6 162 200,00  1 800 320,00 14 623 200,00 
 

       
   CELKEM 157 303 900,00 46 043 200,00 

  

vii. Bližší zhodnocení konzervativní varianty 

Vzhledem ke skutečnosti, že hromadná žaloba se bude vyznačovat určitými specifiky, zejména, že 

bude řízení o ní děleno na dvě fáze (tj. na fázi před certifikací a fázi po certifikaci), přičemž ta 

druhá nemusí vždy nastat, a konečně proto, že řízení o hromadné žalobě, přinejmenším došlo-li 

k udělení certifikace, bude generovat větší počet smírných ukončení sporů, je nutné do hodnocení 

ekonomických dopadů zahrnout i tyto eventuality. 

 

Protože se zároveň z výše uvedených důvodů jako nejpravděpodobnější jeví scénář konzervativní, 

tedy že zprvu, přinejmenším v prvních několika letech, bude hromadných žalob méně, budou tyto 

eventuality předmětem zkoumání právě u scénáře konzervativního. 
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a) Zavedení hromadných žalob při zvážení úspěšnosti v certifikační fázi 

Nejprve je nutné si ukázat, jak se na náklady a příjmy státu projeví úspěšnost hromadných žalob co 

do získávání certifikace. Pokud zvažujeme certifikaci, má tato dvojí vliv na náklady a příjmy státu: 

• Předně v případě neudělení certifikace řízení skončí dříve, tj. zpravidla do 1 roku - náklady 

na takové řízení tak budou nižší, in concreto 365 x 80, tj. 29.200 Kč. 

• Zadruhé, na příjmové straně nedojde k výběru poplatku celého, ale pouze jeho první části ve 

výši 25.000 Kč. 

 

Následující tabulky názorně ukazují, jak se může počet udělených certifikací na nákladovou a 

příjmovou stránku rozpočtu projevit. Tabulka č. 4 přitom počítá s úspěšností žalob při udílení 

certifikace v 1/3 případů, tabulka č. 5 ve 2/3 případů. 

 

Tabulka č. 4- Odhadované náklady a příjmy v případě třetiny certifikovaných žalob (konzervativní 

scénář) 

A. Individuální 
žaloby 

     
typ řízení Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na 
počet řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 49 928,00 10 000,00 13 649 064,00 130 000,00 
B 74 250 000,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 
C 591 300,00 120 000,00 15 8 869 500,00 1 800 000,00 

SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  232 268 564,00 46 930 000,00 

      B. Kolektivní 
žaloby 

     
  

Náklady 1 
řízení SOP 1 řízení počet 

řízení 
náklady na 
počet řízení 

SOP na počet 
řízení 

Řízení typu A 112520 925 000,00 1 112 520,00 925 000,00 
necertifikováno 29200 25 000,00 2 58 400,00 50 000,00 
Řízení typu B 112520 5 025 000,00 0 0,00 0,00 

necertifikováno 29200 25 000,00 0 0,00 0,00 
Řízení typu C 112520 212 200,00 1 112 520,00 212 200,00 

necertifikováno 29200 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 
SUMA 395 960,00 6 212 200,00  312 640,00 1 212 200,00 

      

   CELKEM 232 581 204,00 48 142 200,00 
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Tabulka č. 5 - Odhadované náklady a příjmy v případě dvou třetin certifikovaných žalob (konzervativní 

scénář) 

A. Individuální 
žaloby 

     
typ řízení Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet řízení náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 49 928,00 10 000,00 13 649 064,00 130 000,00 
B 74 250 000,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 
C 591 300,00 120 000,00 15 8 869 500,00 1 800 000,00 

SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  232 268 564,00 46 930 000,00 

      B. Kolektivní 
žaloby 

     
  Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet řízení náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

Řízení typu A 112520 925 000,00 2 225 040,00 1 850 000,00 
necertifikováno 29200 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 
Řízení typu B 112520 5 025 000,00 0 0,00 0,00 

necertifikováno 29200 25 000,00 0 0,00 0,00 
Řízení typu C 112520 212 200,00 1 112 520,00 212 200,00 

necertifikováno 29200 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 
SUMA 395 960,00 6 212 200,00  395 960,00 2 112 200,00 

      

   CELKEM 232 664 524,00 49 042 200,00 
 

 

b) Zavedení hromadných žalob při zvážení úspěšnosti v certifikační fázi a smíru 

Certifikace mohou mít na průběh řízení kromě brzkého ukončení sporu rovněž další vliv. Tím je 

v případě úspěšné certifikace uzavření smíru. Očekává se totiž, že pokud bude udělena certifikace, 

bude mít žalovaný vysokou motivaci s žalobcem uzavřít smír, čímž dojde ke smírnému ukončení 

sporu. To se na příjmovou a nákladovou stránku vedení skupinového řízení může promítnout ve 

dvou ohledech:  

• Řízení v případě smírného ukončení bude zpravidla kratší; pokud bude certifikace udělena 

do 1 roku od zahájení řízení, lze předpokládat, že k uzavření smíru dojde do 3 měsíců poté. 

Celkově tak řízení bude trvat cca 450 dní a očekávané průměrné náklady na 1 řízení budou 

cca 36.000 Kč. 
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• Smír se však projeví i na soudním poplatku, neboť jeho velká část (80%) se bude vracet 

žalobci (viz § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). 

 

Předpokládáme přitom, že v průměru v polovině případů dojde k uzavření smíru. Vliv na náklady a 

příjmy rozpočtu shrnují následující dvě tabulky. 

 

Tabulka č. 6 - Náklady a příjmy státu v případě třetiny certifikovaných žalob, z nichž 50% bude 

ukončeno smírem  

A. Individuální 
žaloby 

     
typ řízení Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 49 928,00 10 000,00 13 649 064,00 130 000,00 
B 74 250 000,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 
C 591 300,00 120 000,00 15 8 869 500,00 1 800 000,00 

SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  232 268 564,00 46 930 000,00 

      B. Kolektivní 
žaloby 

     
  Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

Řízení typu A 112 520,00 925 000,00 0 0,00 0,00 
skončí smírem 36 000,00 185 000,00 1 36 000,00 185 000,00 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 2 58 400,00 50 000,00 
Řízení typu B 112 520,00 5 025 000,00 0 0,00 0,00 
skončí smírem 36 000,00 1 005 000,00 0 0,00 0 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 0 0,00 0,00 
Řízení typu C 112 520,00 212 200,00 1 112 520,00 212 200,00 
skončí smírem 36 000,00 42 440,00 0 0,00 0,00 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 

CELKEM  467 960,00 7 402 200,00  236 120,00 472 200,00 

      
   

CELKEM 232 504 684,00 47 402 200,00 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

177 

 

Tabulka č. 7 - Náklady a příjmy státu v případě dvou třetin certifikovaných žalob, z nichž 50 % 

bude ukončeno smírem  

A. Individuální 
žaloby 

     
typ řízení Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

A 49 928,00 10 000,00 13 649 064,00 130 000,00 
B 74 250 000,00 15 000 000,00 3 222 750 000,00 45 000 000,00 
C 591 300,00 120 000,00 15 8 869 500,00 1 800 000,00 

SUMA 74 891 228,00 15 130 000,00  232 268 564,00 46 930 000,00 

      B. Kolektivní 
žaloby 

     
  Náklady 1 

řízení SOP 1 řízení počet 
řízení 

náklady na počet 
řízení 

SOP na počet 
řízení 

Řízení typu A 112 520,00 925 000,00 1 112 520,00 925 000,00 
skončí smírem 36 000,00 185 000,00 1 36 000,00 185 000,00 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 
Řízení typu B 112 520,00 5 025 000,00 0 0,00 0,00 
skončí smírem 36 000,00 1 005 000,00 0 0,00 0,00 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 0 0,00 0,00 
Řízení typu C 112 520,00 212 200,00 0 0,00 0,00 
skončí smírem 36 000,00 42 440,00 0 0,00 0,00 
necertifikováno 29 200,00 25 000,00 1 29 200,00 25 000,00 

SUMA 467 960,00 7 402 200,00  206 920,00 1 160 000,00 

      

   CELKEM 232 475 484,00 48 090 000,00 
 

viii. Shrnutí možných dopadů na státní rozpočet 

 

Předchozí body postupně vysvětlily metodický postup a představily možné přínosy a náklady přijetí 

zákona o hromadných žalobách. Poznatky takto získané shrnuje následující tabulka. Kromě 

pevných čísel je obsažena též úvaha procentuální, a to z jaké procentuální části jsou soudní poplatky 

v té které variantě schopny pokrýt náklady na vedení soudních řízení. Jakkoliv tato úvaha není zcela 

přesná co do reálného vztahu příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu, může velmi dobře 

ilustrovat pozitivní dopady zavedení hromadných žalob na justiční systém. 
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Situace Náklady na 
vymáhání 

Příjmy ze 
SOP 

Procentuální 
pokrytí nákladů 
na řízení příjmy 

ze SOP 
Stávající stav 233 551 020 47 190 000 20,21 
Konzervativní varianta hromadných žalob 232 831 164 50 129 400 21,53 
Vyvážený scénář uplatňování hromadných 
žalob 

157 303 900 46 043 200 29,27 

1/3 certifikována 232 581 204 48 142 200 20,70 
2/3 certifikovány 232 664 524 49 042 200 21,08 
1/3 certifikována, z toho 1/2 uzavření smíru 232 504 684 47 402 200 20,39 
2/3 certifikovány, z toho 1/2 uzavření smíru 232 475 484 48 090 000 20,69 
 

Na základě poznatků výše uvedených je možné učinit následující závěry: 

• Zavedení hromadných žalob se neprojeví nárůstem požadavků na státní rozpočet. 

• Zavedení hromadných žalob nebude mít zásadní vliv na náklady státu vynakládané na 

soudní řízení, zároveň se neprojeví výrazněji ani na výši výběru soudního poplatku. 

• V případě, že se prosadí nejpravděpodobnější konzervativní varianta, mělo by dojít 

k mírnému poklesu nákladů, které dnes putují na řešení obdobných věcí. Tyto náklady 

v podobě uvolnění kapacity části soudců a nesoudního personálu budou moci být 

využity na řešení jiných soudních řízení, čímž dojde k efektivnějšímu využití finančních 

prostředků v justici. 

• Tím, že soudcům ubyde práce na věcech, které je možné řešit v jediném soudním řízení, 

dojde ke zrychlení soudního řízení, zvýšení důvěry v českou justici a zejména k úbytku 

žalob na náhradu újmy vzniklou nepřiměřeně dlouhým řízením podle zákona č. 82/1998 Sb., 

z čehož lze dovozovat znatelné úspory ve státním rozpočtu. 

• Tento přínos, tj. možnost ulehčit některým soudcům koncentrací sporů do jediného soudního 

řízení, a tím zefektivnit fungování českého soudnictví, se přitom bude umocňovat tím více, 

k čím většímu využívání hromadných žalob dojde. O tom svědčí trend vztahu nákladové 

a příjmové stránky toho kterého posuzovaného stavu i trend vývoje nákladů na soudní 

řízení. 

• Konzervativní varianta může mít dále pozitivní vliv na příjmy ze soudních poplatků, neboť 

umožní velmi levně (a to jak pro žalobce, tak i pro stát) uplatňovat nároky, které se dnes 

před soudy z důvodu jejich nízké hodnoty vůbec neřeší. 

• Čím více budou hromadné žaloby uplatňovány, tím lepší bude vztah mezi náklady na vedení 

soudního řízení a výši vybraného soudního poplatku - čili jinak řečeno, soudní poplatek 
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dokáže více pokrýt náklady na soudní řízení, čím více bude využívána hromadná 

žaloba a tato bude úspěšnější (tj. bude certifikovaná). A třebaže je uvedené přirovnání 

z praktického hlediska poněkud zavádějící, neboť poplatky neputují přímo na činnost soudu 

- plynou do státního rozpočtu, z něhož pokrývají činnost justice pouze zprostředkovaně - pro 

ilustraci „výhodnosti“ toho kterého řešení pro stát může toto přirovnání posloužit velmi 

dobře. 

• V neposlední řadě nelze zapomínat, že hromadné žaloby budou sloužit též jako prevence 

před náhlým nárůstem vymáhání individuálních nároků, které vznikly na základě hromadné 

události, a které mají obrovský potenciál zahltit české soudy a buď jednorázově, nebo též i 

dlouhodobě zásadním způsobem zvýšit nároky na státní rozpočet. 

 

Jakkoliv obsahuje tato kapitola spíše hrubé odhady možného vlivu zavedení hromadných žalob na 

strukturu vymáhání a vymáhané nároky, a tím i na náklady a příjmy státu v této oblasti, trendy, 

které byly načrtnuty v závěrečné kapitole, se uplatní obecně a bez ohledu na to, jaká čísla budou do 

vzorců dosazena. I z tohoto pohledu přinese zavedení hromadných žalob pro stát jednoznačné 

výhody, které nejsou nijak vykoupeny navýšením nákladů, a tím ani zvýšením požadavků na státní 

rozpočet. 

 

Nad rámec těchto úvah lze předpokládat, že na straně státu dojde k dalšímu pozitivnímu dopadu na 

státní rozpočet v rozsahu zbývající částky ve společném fondu, která zůstane od oprávněných 

subjektů nevyzvednuta. Tato částka podle věcného záměru propadne státu a bude moci být využita 

například v boji s nekalými praktikami podnikatelů, na posílení činnosti justice či při ochraně 

životního prostředí. 

 

Konečně se sníží tlak na činnost kontrolních a dozorových státních orgánů, který je v současné době 

z důvodu chybějící úpravy kolektivní procesní ochrany velmi vysoký. 

 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost budou minimální až nulové. 

 Dopady na podnikatelské prostředí 

Dopady na podnikatelské prostředí budou obecně dvojího druhu. Zavedení nové právní úpravy 

zamezí neadekvátnímu a protiprávnímu jednání ze strany podnikatelů zejména v oblasti 
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spotřebitelské, environmentální či v rámci nekalosoutěžního jednání. Dojde tak ke stabilnějšímu a 

transparentnějšímu podnikatelskému prostředí.  

 

Zadruhé to budou i sami podnikatelé, kdo budou aktivně procesně legitimováni k podání hromadné 

žaloby, jestliže dojde ke splnění podmínek pro řízení. Budou mít tedy napříště účinný nástroj, 

kterým budou moci bránit protiprávním jednáním ostatních účastníků trhu (konkurentů či 

obchodních partnerů). 

 Dopady na územní samosprávné celky 

Navrhované varianty úpravy nebudou mít dopad na územní samosprávné celky. 

 Sociální dopady 

S ohledem na možnost uplatňování i bagatelních nároků ze strany spotřebitelů bude mít nová právní 

úprava i nepřímo pozitivní sociální dopad.  

 Dopady na spotřebitele 

Se zavedením hromadných žalob se počítá zejména s dopady na spotřebitele. Právní úprava by měla 

znatelně zlepšit jejich postavení v podnikatelském prostředí. Na základě nového procesního 

institutu budou moci být uplatňovány bagatelní nároky a soudy se budou snadněji vypořádávat 

s otázkou určování náhrady nákladů řízení. Dojde ke zlepšení přístupu k justici samotné a navýšení 

právní jistoty ze strany občanů. 

 

Bude také možné, aby v rámci soudního sporu hájil zájmy spotřebitelů spolek založený k tomuto 

účelu. To představuje atraktivní variantu pro samotné spotřebitele, kteří tak budou zastřešeni pod 

jednou organizací. Dopady na spotřebitele tak budou, na základě výše uvedených okolností, kladné. 

 

V neposlední řadě je možné zmínit i vedlejší efekt zavedení hromadných žalob, kterým bude 

preventivní působení na podnikatele ve vztazích b2c. Právní řád již bude obsahovat efektivní 

procesní nástroj, jímž se případné bagatelní škody vyplatí vymáhat. Podnikatelé se tak do budoucna 

obcházení či porušování zákona raději zdrží, než aby se vystavovali riziku odpovědnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

181 

 

 Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí budou pozitivní v tom smyslu, že bude zavedena nová procesní 

ochrana, která škůdcům jednak zamezí v dalším protiprávním jednání vedoucím k poškozování či 

znečišťování životního prostředí, jednak těmto škůdcům budou moci být uloženy povinnosti jako je 

náhrada škody. To vše na pozadí hromadného řízení o obdobných nárocích. Taková právní úprava 

poslouží v environmentální oblasti taktéž jako prevence proti dalšímu poškozování životního 

prostředí. 

 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Prostřednictvím institutu hromadných žalob bude možné uplatňovat nároky taktéž vůči 

diskriminačnímu jednání. Dopady lze očekávat zejména v oblasti diskriminace v zaměstnání. 

Možnost hromadného uplatňování nároků dává obětem diskriminace větší šanci na úspěch ve sporu 

a současně bude sloužit jako prevence vůči diskriminačnímu chování jako takovému.  

 Dopady na výkon státní statistické služby 

Navrhované varianty úpravy nebudou mít dopad na výkon státní statistické služby. 

 Dopady na korupční rizika 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních 

pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení 

korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. 

 

Korupční rizika jsou teoreticky spojena s každým novým zavedeným institutem. V případě 

zavedení tohoto procesního prostředku kolektivní ochrany individuálních práv však nelze hovořit o 

nějakém nadměrném zvýšení rizika na straně soudů. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o běžné riziko 

potenciálně související s každou novou úpravou. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o pravomoc 

soudů, kterou mají již dnes (rozhodovat o sporech z vybraných oblastí práva), pouze je tato forma 

transformovaná do jiné podoby (namísto individuálně se práva budou vymáhat kolektivně), je riziko 

vzniku korupčního potenciálu, resp. zhoršení oproti stávajícímu stavu, nevýznamné. 

 

Lze dokonce říci, že riziko korupce by se přijetím zákona snížilo. Tlak na orgány veřejné moci, 

které nyní musí suplovat chybějící aktivitu v soukromém sektoru (srov. kapitolu 1.2.6), poklesne. 

Tím poklesne i jejich význam a též korupční potenciál na jejich straně. 
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Jediný prvek, v němž je zaváděno nové riziko korupce, je role ministerstva při přidělování 

akreditací a následném dohledu nad činností správců skupinových nároků. Opět však nejde o nic 

nového, neboť ministerstvo v těchto ohledech již podobné pravomoci má (např. zkoušky 

insolvenčních správců a insolvenční dohled). Nový mechanismus lze proto začlenit do již 

existujícího a osvědčeného. 

5.10.1 Přiměřenost 

Cílem předkládaného návrhu zákona je zavést do právní úpravy vhodný procesní nástroj kolektivní 

ochrany individuálních práv, který zatím český právní řád postrádá. Na tuto skutečnost apeluje 

jednak odborná veřejnost a judikatura, ale i samotná Evropská unie. Zejména na poli ochrany práv 

spotřebitelů a ochrany životního prostředí jsou patrny nedostatky neexistence takové úpravy. Návrh 

je tak svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má za cíl upravovat.  

 

Kompetence orgánů veřejné moci jsou návrhem zákona stanoveny pouze v nezbytném rozsahu. 

Jedná se o kompetence související se zavedením veřejného rejstříku o hromadných řízeních, dohled 

ministerstva nad správci skupinových nároků a dále primárně rozhodovací kompetence soudů. 

Kompetence orgánů veřejné moci úpravou nejsou neúměrně rozšiřovány. Ba naopak. Tlak na 

činnost a kompetence orgánu veřejné moci bude přijetím právní úpravy nižší, neboť iniciativu 

ochrany spotřebitelů, životního prostředí, zaměstnanců, pacientů atd. převezmou soukromé 

subjekty. Těm se do rukou konečně dostane procesní nástroj, kterým budou moci efektivně 

uplatňovat svá existující práva a přestanou být závislí na kontrolní a dohledové činnosti správních 

orgánů. 

 

Samotné zřízení centrálního informačního místa o hromadných řízeních je jedním z hlavních 

prostředků, prostřednictvím něho lze veřejnost informovat o právě probíhajících sporech. 

Skutečnost, že tyto informace budou veřejně dostupné, má vliv na samotné řízení, neboť zde bude 

dána možnost pro osoby, které mají obdobný nárok proti témuž žalovanému, aby uplatnily (opt-in) 

svůj nárok nebo aby z řízení vystoupily (opt-out). Zřízení tohoto místa přispěje k větší míře 

transparentnosti a umožní tak do jisté míry „kontrolu“, zda jednotlivé řízení probíhá, v jaké je fázi 

apod. 
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5.10.2 Efektivita 

Návrh zákona reaguje na situaci, kdy platná právní úprava dostatečně neupravuje kolektivní 

ochranu individuálních práv. Cílem je co nejrychleji začlenit vhodnou úpravu institutu tzv. 

hromadných žalob tak, aby právní úprava byla v souladu s požadavky soudní praxe a odborné 

veřejnosti a odrážela v mezích, v nichž to bylo shledáno případné, doporučení Evropské unie. 

5.10.3 Odpovědnost 

V tomto směru je z návrhu zřejmé, který orgán je kompetentní danou věc rozhodnout a že nebude 

docházet k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho konkrétního orgánu. 

 

Příslušné orgány soudní soustavy a konkrétní osoby příslušné k rozhodnutí jsou určeny dle 

stávajících předpisů (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č. 6/2006 Sb., o soudech a soudcích, 

zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství).  

5.10.4 Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Návrh zavádí dostatečné procesní opravné prostředky a stejně tak je pamatováno i na poučení o 

možnosti podat takovýto opravný prostředek. V rámci dosavadní procesní právní úpravy bude 

zachován standard obrany proti nesprávným či nespravedlivým rozhodnutím, a to na základě 

řádného opravného prostředku. Kontrolní mechanismy nejsou návrhem dotčeny.  

 Dopady na bezpečnost a obranu státu 

Navrhované varianty úpravy nebudou mít dopad na bezpečnost a obranu státu. 

 Dopady na ochranu soukromí a osobních údajů 

Dojde-li k hromadnému zásahu do soukromí či neoprávněnému nakládání či zneužití osobních 

údajů, bude nepochybně možné podat hromadnou žalobu. Ochrana osobních údajů je ostatně jednou 

z oblastí, kde by navrhovaný institut našel široké uplatnění. Přijetím navrhované úpravy tak bude 

posílena pozice poškozených osob, do jejichž osobnostních práv bylo založeno. Lze shrnout, že 

dopady na ochranu soukromí a osobních údajů budou velmi pozitivní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVPF7P6X)



Odbor legislativní Ministerstvo spravedlnosti 
 Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

184 

 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Sám návrh této nové právní úpravy vychází z celospolečenského diskurzu a potřeby přijetí nové 

právní úpravy po vzoru zahraničních úprav. Cílem navrhovaného řešení v podobě nového zákona je 

jeho důsledné zpracování a maximální možné omezení počtu následných novel a doplňků. 

 

Přezkum účinnosti regulace nové právní úpravy provede Ministerstvo spravedlnosti po 4 letech. Jde 

o adekvátní dobu pro sběr dat a posouzení prvotních zkušeností s novou regulací. 

 

V této souvislosti budou zejména zjišťovány (a jako indikátory účinnosti regulace byly zvoleny) 

následující údaje: 

• počet hromadných žalob podaných za rok,  

• zda byly žaloby založeny na principu opt-out či opt-in, 

• zda bylo požadováno peněžité plnění či jen nárok zdržovací či na určení, 

• délka jednotlivých řízení o hromadných žalobách, 

• počet udělených certifikací, 

• počet uzavřených smírů, 

• kdo vystupoval v roli žalobce, 

• výše odměny správců skupinových nároků, 

• kolik akreditací pro činnost správců skupinových nároků ministerstvo udělilo/odebralo, 

• výsledek řízení (vyhověno/zamítnuto), 

• počet osob, které průměrně navštěvují centrální místo, na němž dochází k uveřejňování 

informací o probíhajících řízeních, 

• průměrné procento lidí, kteří z řízení v režimu opt-out vystoupili, 

• průměrné procento lidí, kteří v režimu opt-in do řízení přistoupili a 

• průměrné procento z přisouzené částky, které zůstane v soudní úschově nevyzvednutí. 

7 Konzultace a zdroje dat 

K návrhu věcného záměru zákona probíhala průběžně konzultační jednání. A to zejména 

s odborníky, kteří se problematice kolektivních žalob v České republice věnují. Rovněž byl návrh 

veřejnosti představen na Olomouckých právnických dnech, kde byly jeho jednotlivé body 

podrobeny širší diskuzi s odbornou veřejností. Dále bylo komunikováno se spotřebitelskými 
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organizacemi, které se věnují ochraně zájmů spotřebitelů, od nichž byly zjištěny zásadní poznatky 

z praxe. Shrnutí konzultačního procesu k pracovním materiálům pro přípravu věcného záměru 

zákona o hromadných žalobách je přiloženo v Příloze č. 1 věcného záměru zákona o hromadných 

žalobách. 
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8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Kateřina Hamáčková  
Mgr. Anežka Janoušková 
Odbor legislativní 
Oddělení civilního práva  
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Tel.: + 420 221 997 395 
E-mail: khamackova@msp.justice.cz, ajanouskova@msp.justice.cz 
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