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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Návrh zákona o hromadném řízení 
 

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

JUDr. Michaela Auermüllerová 

(tel. 22486 1116, e-mail: 

michaela.auermullerova@mmr.cz) 

1. Obecně 

Doporučujeme předkladateli, aby z důvodu právní jistoty provedl 

kontrolu alternativních a kumulativních výčtů ve smyslu čl. 42 

Legislativních pravidel vlády a tam, kde to bude třeba, aby provedl 

úpravu příslušné formulace tak, aby byla v souladu s tímto článkem. 

Kupříkladu v § 13 odst. 1 má jít zřejmě podle důvodové zprávy o výčet 

alternativní a v takovém případě by mělo být za čárku na konci písmene 

b) doplněno slovo „nebo“.  

Dále např. v § 40 odst. 1 má jít zřejmě o výčet kumulativní a v takovém 

případě doporučujeme nahradit čárku na konci písmene d) slovem „a“.  

Dále např. v § 39 či v § 34 doporučujeme podle čl. 42 Legislativních 

pravidel vlády před slovo „nebo“ vložit čárku a jinde (jako např. v § 105) 

doporučujeme před slovem „a“, které je vloženo mezi poslední dvě 

možnosti, zrušit čárku.  

 

Akceptováno. 

Kontrola alternativních a kumulativních 

výčtů byla provedena a opravena v souladu 

s čl. 42 Legislativních pravidel vlády. 

 

2. K § 3 písm. h)  

Doporučujeme zvážit, zda je vhodné užívat pojmu „zájmový spolek“, 

když z definice uvedené v § 3 písm. h) a důvodové zprávy vyplývá, že 

tento pojem má zahrnovat nejen spolky ale veškeré právnické osoby tj. 

např. i ústavy, pokud budou splňovat definici respektive kritéria uvedené 

v § 3 písm. h). Máme za to, že by byl vhodnější takový základní pojem, 

z něhož by jasněji vyplývalo, že může jít o jakoukoli „zájmovou“ 

právnickou osobu splňující stanovená kritéria, a tedy že tento pojem míří 

šířeji než ke spolkům. 

 

Neakceptováno. 

Termín zájmový spolek byl zvolen, neboť 

nejlépe vystihuje povahu neziskového 

subjektu a nejčastěji půjde právě o spolky. 

3. K § 10 odst. 3 

V § 10 odst. 3 doporučujeme slova „osoby, proti níž hromadná žaloba 

směřuje“ nahradit slovem „žalovaného“, a to vzhledem k § 3 písm. d) 

návrhu zákona. 

Akceptováno. 
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4. K § 114 odst. 2 

V důvodové zprávě k § 114 odst. 2 se uvádí, že „finanční obnos, který 

propadne, je příjmem státního rozpočtu a může být využit například na 

pomoc nemajetným v přístupu k soudu (bezplatnou právní pomoc) 

apod.“. Z uvedené formulace si dovolujeme usuzovat, že sám 

předkladatel by považoval využití těch finančních prostředků, které 

propadnou státu, na veřejně prospěšný účel jako smysluplné a přínosné. 

Přitom kupříkladu návrh směrnice o zástupných žalobách počítá s 

přímým využitím na veřejně prospěšný účel (jak vyplývá z obecné části 

důvodové zprávy – str. 74).  

S ohledem na právě uvedené doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné 

a možné (s ohledem na související právní předpisy) výslovně do § 114 

odst. 2 návrhu zákona doplnit, že nevyzvednuté plnění, které bude příjem 

státního rozpočtu, bude využito na veřejně prospěšný účel.  

 

Akceptováno. 

Částka, která připadne státu, bude ze zákona 

účelově určena na ochranu spotřebitele. 

5. Ke kapitole 7.1 písm. e) 

V důvodové zprávě je uvedeno v kapitole 7.1 Hospodářský a finanční 

dopad navrhované úpravy na státní rozpočet a ostatní rozpočty v 

písm. e) Shrnutí dopadu na státní rozpočet, že celkové náklady spojené 

s přijetím hromadných žalob tak spočívají v: 

 2 – 6 milionů Kč za vývoj rejstříku hromadných žalob; 

 7 800 000,- Kč za pět let provozu rejstříku hromadných žalob; 

 960 000,- Kč ročně za 2 zaměstnance ve 14. platové třídě, kteří 

budou provádět dohled a udělovat akreditace správcům skupiny. 

 

Z předchozí části textu (konkrétně z kapitoly 7.1 písmen b) a c) důvodové 

zprávy) však usuzujeme, že se náklady ve výši 7 800 000,- Kč uvedené 

ve druhé odrážce ve Shrnutí dopadu na státní rozpočet v horizontu pěti 

let skládají z částky 3 000 000,- Kč na správu rejstříku hromadných žalob 

a z částky 4 800 000,- Kč za dva nové zaměstnance na plný úvazek (tj. 

náklady za dva nové zaměstnance činí 960 000,- Kč ročně), a proto 

doporučujeme jednak druhou odrážku kapitoly 7.1 písm. e) upřesnit tak, 

aby zněla následovně: 

 

Akceptováno jinak. 

Kapitola věnující se dopadům na státní 

rozpočet byla dopracována v souladu 

s požadavky Ministerstva financí a 

podstatně rozšířena. 
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 „3 000 000,- Kč za správu rejstříku hromadných žalob za pět let 

provozu.“ 

 

a jednak třetí odrážku kapitoly 7.1 písm. e) upřesnit tak, aby kupříkladu 

zněla následovně: 

 „960 000,-Kč ročně na personální zajištění akreditační a 

dohledové činnosti nad správci skupiny tj. na dva zaměstnance 

na plný úvazek ve 14. platové třídě, jejichž agenda by souvisela 

s akreditační a dohledovou činností nad správci skupiny po dobu 

trvání povinnosti ministerstva vyplývající z předloženého zákona 

o hromadných žalobách.“ (Eventuálně doporučujeme jiným 

způsobem uvést, v jakém časovém horizontu bude potřeba 

zajistit uvedené finanční prostředky na personální zajištění 

předmětné činnosti ze státního rozpočtu a k tomu adekvátním 

způsobem upravit uváděnou částku.) 

 

6. Závěrem nad rámec připomínek doporučujeme v důvodově zprávě na 

str. 5 v druhém odstavci doplnit sloveso do první věty, na str. 25 odstranit 

překlep ve slově „Rovněž“ a na str. 134 k § 35 ve druhém odstavci 

doporučujeme opravit překlep ve slově „rok“. 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Mgr. Jiří Šlais, tel. 224 182 986 

jiri_slais@mzv.cz 

 

1. K § 14 odst. 1 návrhu zákona 

Vyjádření „na jeho místo“ lze hodnotit jako nepřesné. Doporučuje se 

nahradit jej např. textem „na místo podle § 13 odst. 1 písm. c)“, 

případně „na místo jiného zástupce skupiny anebo na místo správce 

skupiny nebo zájmového spolku, který vystupoval v hromadném 

řízení jako žalobce“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 
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 2. K § 19 odst. 1 návrhu zákona 
Dává se ke zvážení vyloučení suspenzivního účinku odvolání. 

Existuje riziko, že osoba, která bude odvolána z funkce správce 

skupiny, bude v reakci na toto odvolání činit procesní úkony 

neslučitelné se zájmy členů skupiny (jak ostatně předvídá mj. např. § 

20 odst. 2, zmiňuje-li se o úkonech, které jsou ve zjevném rozporu se 

zájmy členů skupiny).  

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno jinak. 

O odvolání rozhoduje soud usnesením, které 

je obecně předběžně vykonatelné. Pokud 

zákon nestanoví jinak, nemá odvolání 

suspenzivní účinek ve vztahu 

k vykonatelnosti (viz § 171 OSŘ) – což platí 

i v tomto případě (soud pochopitelně 

rozhodnout jinak). Tj. zánik oprávnění 

zaniká již rozhodnutím prvostupňového 

soudu. 

 

Do zákona však bylo doplněno obecné 

pravidlo (viz např. § 449 ObčZ): 

(1) Nerozhodne-li soud v usnesení o 

odvolání jinak, je správce skupiny povinen 

do doby právní moci tohoto usnesení učinit 

v řízení vše, co nesnese odkladu, aby členům 

skupiny nevznikla újma. 

 

 

 3. K § 20 odst. 2 ve spojení s § 22 odst. 2 
Doporučuje se sjednocení terminologie obou ustanovení. Zatímco 

v případě odvolání správce skupiny je nový správce „vázán úkony 

provedenými v hromadném řízení“, v případě výměny správce 

skupiny je nový správce povinen přijmout „stav řízení, jaký tu je ke 

dni, v němž soud o odvolání rozhodl“. Dojde-li k odvolání správce 

skupiny, je bezpochyby třeba dát jeho nástupci možnost zhojit 

případné úkony učiněné v rozporu se zájmem skupiny, nicméně mezi 

„vázaností úkony“ a „přijetím stavu řízení“ může být z procesního 

hlediska podstatný rozdíl. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

Vysvětleno. 

Uvedený rozdíl je záměrný. U odvolání totiž 

správce skupiny porušil svoji povinnost, a je 

proto třeba identifikovat a ošetřit jednotlivé 

úkony, které nejsou v zájmu skupiny. Tento 

problém u výměny nenastává a zde se tedy 

může uplatnit obecné pravidlo § 107 odst. 4 

OSŘ (zde raději výslovně, aby nebyla 

dovozována analogická aplikace § 20 odst. 

2). 
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 4. K § 22 odst. 2 
Je třeba nahradit slovo „odvolání“ slovem „výměně“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 5. K § 23 odst. 2 
Ustanovení předpokládá bezodkladné uveřejnění pravomocného 

usnesení o odvolání či výměně (nepravomocné usnesení o odvolání 

bude přitom v rejstříku hromadných žalob již uveřejněno postupem 

podle § 18 odst. 2), jakmile toto nabude právní moci. Spolu s tímto 

uveřejněním návrh spojuje i uveřejnění údajů o novém správci 

skupiny. V případě odvolání správce skupiny však v okamžiku, kdy 

usnesení nabude právní moci, nemusí být osoba nového správce ještě 

známa. Doporučuje se proto obě povinnosti uveřejnění vhodným 

způsobem rozdělit. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 Akceptováno. 

 

 

 6. K § 42 odst. 1 
Ustanovení § 41 dává soudu možnost odchýlit se od způsobu vedení 

hromadného řízení navrhovaného žalobcem, přičemž ve spojení 

s ustanovením § 42 je zřejmé, že zatímco v případě změny 

z odhlašovacího hromadného řízení na hromadné řízení přihlašovací 

se žalobce může k záměru soudu toliko vyjádřit a následné rozhodnutí 

soudu o změně musí respektovat, v případě změny z přihlašovacího 

hromadného řízení na řízení odhlašovací může svou pasivitou při 

výběru správce skupiny záměr soudu zvrátit a změně způsobu vedení 

hromadného řízení tak zamezit. V daném kontextu a z důvodu 

procesní ekonomie a rychlosti řízení se jeví jako vhodné zakotvit do 

návrhu zákona možnost žalobce sdělit soudu svůj nesouhlas se 

změnou způsobu vedení hromadného řízení ještě předtím, než jej soud 

vyzve k obstarání správce skupiny. Navrhovanému postupu 

přisvědčuje i text předkladatele uvedený v odst. 2 na straně 142 

důvodové zprávy, podle kterého „žalobce nelze nutit k tomu, aby byla 

Akceptováno. 
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jeho věc projednána v odhlašovacím hromadném řízení, pokud o to 

nemá zájem“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 7. K § 43 odst. 1 

Návrh zákona ani důvodová zpráva neřeší situace, kdy proti 

rozhodnutí odvolacího soudu v případě odvolání proti rozhodnutí o 

přípustnosti hromadné žaloby bude podáno dovolání (bez odkladného 

účinku), soud v návaznosti na odvolací řízení zahájí hromadné řízení 

ve věci samé a následně dovolací soud rozhodne o zrušení usnesení, 

jímž byla hromadná žaloba připuštěna. Taková situace bezpochyby 

vyvolá celou řadu otázek, mj. z hlediska nákladů řízení či z hlediska 

počítání lhůt. Doporučuje se proto návrh či důvodovou zprávu v 

daném ohledu dopracovat. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

Do návrhu bylo doplněno, že dovolání proti 

certifikačnímu usnesení má odkladný účinek 

na právní moc a vykonatelnost. 

 8. K § 61 odst. 1 

Soud má podle návrhu zákona povinnost vést v odhlašovacím 

hromadném řízení seznam všech členů skupiny, kteří jsou mu známi. 

V tomto ohledu se proto uvození vedlejší věty částicí „zejména“ jeví 

jako nevhodné (částice je navíc v textu uvedena zřejmě omylem, 

anebo bez ukazovacího zájmena „těch“). Text „, zejména, jejichž 

členství ve skupině bylo osvědčeno anebo o něm bylo rozhodnuto 

usnesením“ se navrhuje vypustit. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 9. K § 65 odst. 1 

V souladu s definicí zavedenou v § 3 písm. e) návrhu zákona se 

doporučuje vypustit slovo „řízení“. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 
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 10. § 81 odst. 2 písm. b) 

Text vyvolává dojem „správnosti“ vzájemné závislosti nebo 

propojenosti žalobce a žalovaného. Doporučuje se jej přeformulovat 

ve znění „návrh smíru nebyl sjednáván způsobem, který zavdává 

pochybnosti o vzájemné nezávislosti nebo nepropojenosti žalobce a 

žalovaného.“ 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 11. K § 90 odst. 2 

Může být potenciálně problematické, pokud se má odměna advokáta 

řídit ustanoveními advokátního tarifu (odměna za úkony) a současně 

má být zaveden advokátní přímus. Advokát tak může být v řízení 

motivován k provádění nadbytečných úkonů s cílem zvýšení odměny 

bez ohledu na zájmy zastupovaného. Obdobná námitka byla vznášena 

i při přípravě návrhu věcného záměru civilního řádu soudního a bylo 

na ni ze strany autorů návrhu reagováno tak, že odměna advokáta 

nemůže být nadále v tomto kontextu počítána dle počtu úkonů. Zde 

se patrně jedná o obdobný případ, na nějž by mělo být reagováno 

obdobně (tj. zvolit jiný způsob výpočtu odměny advokáta namísto 

odměny úkonové). 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

Vzhledem k tomu, že paušální vyhláška byla 

vždy dělána pro „průměrné řízení“ a počítala 

s počtem 5-6 úkonů na jednom stupni, není 

tento přístup do hromadného řízení 

přenositelný. 

 

Úkonová odměna má své nedostatky, ale pro 

účely hromadného řízení jde o nejlepší 

řešení, které připadá v úvahu. Je potřeba zde 

spoléhat na soudy, že nebudou přiznávat 

advokátům odměnu za zbytečné úkony. 

 

Z hlediska advokátního přímusu pak dojde 

k opuštění koncepce povinného zastoupení 

pro obě strany, nově bude mít povinnost 

advokátního zastoupení pouze žalobce. 

 12. K důvodové zprávě 
MZV se ztotožňuje s tvrzením předkladatele, že právo být slyšen 

zahrnuje dle judikatury vrcholných soudů i právo předkládat důkazní 

návrhy (strana 108 důvodové zprávy, písm. a)). V uvedeném světle se 

doporučuje upravit text první odrážky na straně 60 důvodové zprávy, 

který uvádí právo navrhovat důkazy jako právo samostatné vedle 

práva být slyšen.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



Ministerstvo zemědělství 

Mgr. Kamila Brunovská 

kamila.brunovska@mze.cz 

 

1. K § 3 písm. g)  

Doporučujeme doplnit definici správce skupiny odkazem na ustanovení 

§ 167 a násl., ve kterých je řešena akreditace k činnosti správce skupiny. 

Vzhledem k tomu, že správce skupiny je jediným subjektem 

hromadného řízení odhlašovacího, který je dle § 38 odst. 1 oprávněn 

podat hromadnou žalobu k zahájení odhlašovacího hromadného řízení, 

považujeme za vhodné, aby informace, že k činnosti správce je třeba 

zvláštního veřejnoprávního oprávnění, byla zřejmá již v úvodních 

ustanoveních zákona. Ve vymezení základních pojmů je sice uvedeno, 

že správcem skupiny je osoba, která splňuje požadavky zákona, máme 

za to, že odkaz na konkrétní ustanovení zákona učiní právní předpis 

přehlednějším. 

Akceptováno jinak. 

Na základě připomínky jiného místa byla na 

tomto místě zmínka o správci skupiny 

vypuštěna. Nicméně ustanovení o akreditaci 

bylo zmíněno hned v Hlavě III, která 

upravuje subjekty řízení, kam byla definice 

správce skupiny přesunuta. 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

JUDr. Věra Knoblochová 

tel: 224 853 332 

email: knoblochova@mpo.cz 

1. K materiálu obecně:  

Požadujeme úpravu materiálu tak, aby z ní by vyplývala změna 

stávajícího systému žalob na zdržení se protiprávního jednání upravená 

v § 25 zákona o ochraně spotřebitele, např. cestou změnového zákona, 

který předkladatel v souvislosti s návrhem zákona o hromadných 

žalobách bude předkládat a jehož součástí by mohla být i odpovídající 

úprava § 25 zákona o ochraně spotřebitele. V případě, že by v rámci 

připomínkového řízení vyšlo najevo, že cesta zvolená předkladatelem 

je vhodnější, požaduje MPO alespoň zákonné vyjasnění vazby zákona 

o hromadných žalobách na úpravu obsaženou v zákoně o ochraně 

spotřebitele a současně mnohem podrobnější odůvodnění potřeby 

vytvoření duálního systému v důvodové zprávě a jeho fungování.  

 

Odůvodnění: Vládou schválený věcný záměr zákona o hromadných 

žalobách počítal s vyřešením vazby nového zákona o hromadných 

žalobách s § 25 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), který 

upravuje možnost podávání žalob na zdržení se protiprávního jednání v 

návaznosti na směrnici 2009/22/ES.  Navrhované řešení spočívalo v 

inkorporování dotčené právní úpravy zákona o ochraně spotřebitele 

přímo do zákona o hromadných žalobách a jeho zobecnění. Jako výhoda 

tohoto postupu bylo zmíněno, že právní úprava by tak byla řešena 

komplexně v jediném právním předpise. MPO uvedené úvahy v rámci 

Akceptováno. 

V návrhu zákona bylo jednoznačně 

vymezeno, jaký bude vztah mezi řízením 

hromadným a řízením reprezentativním 

podle § 25 zákona o ochraně spotřebitele. 

 

Otázka byla diskutována se spotřebitelskými 

organizacemi a zcela jednoznačně 

vyplynulo, že je vhodnější paralelní 

existenci obou možností zachovat. Žaloba 

podle § 25 OchrSpotř je totiž mnohem 

jednodušší a v praxi zřejmě bude docházet 

k tomu, že pokud spotřebitelská organizace 

bude chtít žalovat na zdržení se, bude 

využívat právě § 25 a nikoliv ZoHŽ. 

 

Z hlediska kritérií neziskového subjektu byl 

návrh zákona doplněn o obsáhlejší úpravu, 

která kopíruje řešení § 25 OchrSpotř, resp. 

nové znění po adaptační novele k nařízení 

CPC. 
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meziresortního připomínkového řízení k věcnému záměru zákona o 

hromadných žalobách podpořilo. 

Nyní předkládaný návrh zákona o hromadných žalobách však s výše 

nastíněnou cestou nepočítá, s čímž MPO nesouhlasí, neboť nepovažuje 

za žádoucí, aby vedle sebe existovaly dva mechanismy s obdobným 

cílem, kdy pro každý z nich budou platit odlišná pravidla. 

MPO nepovažuje změnu přístupu ze strany předkladatele ani za 

dostatečně odůvodněnou a vysvětlenou. Určité odůvodnění zvoleného 

řešení předkladatel sice nabízí na str. 91 důvodové zprávy, tam však 

pouze konstatuje, že se po dlouhém zvažování rozhodl pro zachování 

dosavadních mechanismů. Částečně to odůvodňuje implementační 

povahou některých ze zmiňovaných ustanovení, zejména je však podle 

jeho názoru uvedené řešení ve prospěch poškozených osob, neboť jim 

bude dáno na výběr, kterou z cest k vymáhání práva zvolí. Předkladatel 

uvádí, že předmětné cesty mohou být vhodné pro jiné typové případy, 

a není tedy nezbytné výběr limitovat jen na řešení zvolené v zákoně o 

hromadných žalobách.  

 

Předložené argumenty nejsou podle MPO dostatečně přesvědčivé, 

přičemž je třeba poukázat i na skutečnost, že stávající právní úprava 

žalob na zdržení se protiprávního jednání zakotvená v § 25 zákona o 

ochraně spotřebitele je úpravou nefunkční, což konec konců také 

důvodová zpráva potvrzuje, a to včetně statistického přehledu žalob 

podaných spotřebitelskými organizacemi a pravomocně skončených 

řízení.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 2. K § 83 odst. 2: v tomto odstavci je uvedeno, že soud může uložit 

povinnost uveřejnit informace o průběhu hromadného řízení i 

žalovanému. Předpokladem je, že nelze zajistit informovanost členů 

skupiny jinak anebo ji lze zajistit pouze s velkými obtížemi. Ustanovení 

však neřeší situace, že by povinnost uveřejnit informace uložená 

žalovanému byla obtížně splnitelná i z jeho strany. Žádáme tedy 

Akceptováno. 

Do textu zákona byla doplněna negativní 

podmínka „je-li možné to po něm 

spravedlivě požadovat“. 
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doplnění pojistky spočívající v tom, že tato povinnost není pro 

žalovaného nepřiměřená. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 Doporučující připomínky:  

 1. K § 3 písm. b), f), g) a h): doporučujeme vypustit definice v těchto 

ustanoveních uvedené, tzn. definici člena skupiny, zástupce skupiny, 

správce skupiny a zájmového spolku. Důvodová zpráva uvádí, že se 

definice navrhují pro přehlednost, nicméně podle našeho názoru je zde 

vymezení uvedených pojmů spíše matoucí. Vzhledem k tomu, že se 

o všech uvedených subjektech dále v zákoně samostatně pojednává (viz 

§ 12 až 27), navrhujeme definice začlenit přímo do předmětných 

ustanovení. 

 

Akceptováno. 

 2. K § 10 odst. 1: doporučujeme nahradit předložku „V“ předložkou 

„K“. 

 

Akceptováno. 

 

 3. K § 15 a násl.: doporučujeme vyjasnit, jak se bude postupovat 

v případě zániku či smrti správce skupiny. 

 

 Akceptováno. 

 

 

 4. K § 17 odst. 1 : doporučujeme nahradit slovo „na“ slovem „během“ 

a čárku na konci úvodní části tohoto odstavce vypustit. 

 

Akceptováno. 

 5. K § 29 písm. c) : z textu tohoto ustanovení „právo zástupce skupiny 

je pro skupinu příznačné“ není zcela jasné, co to znamená. Vzhledem 

k tomu, že je to jedna z podmínek, pro vedení hromadného řízení, 

doporučujeme tento pojem vysvětlit, případně nahradit jiným pojmem. 

 

Akceptováno. 

Do textu zákona byla doplněna návaznost na 

„stejný či obdobný skutkový nebo právní 

základ“. V důvodové zprávě bylo pak blíže 

rozvedeno. 
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 6. K § 35 odst. 1: doporučujeme nahradit slova „by měla odpovídat“ 

(tedy podmiňovací způsob) slovy „činí“, případně jinak, a to s cílem 

dosáhnout toho, aby nebyla tato poměrně zásadní podmínka ponechána 

na příliš volné úvaze a v návaznosti na to zbývající část textu 

odpovídajícím způsobem upravit. 

Vypořádáno jinak. 

Ustanovení bylo přeformulováno tak, že 

daná výše je požadována zpravidla, ale soud 

ji může dle okolností zvýšit či snížit. 

 7.  K § 40 odst. 1 písm. a): doporučujeme přeformulovat následujícím 

způsobem: „identifikační údaje o členech skupiny, kteří jsou žalobci 

známi“. 

Akceptováno. 

 

 8. K § 45 odst. 1 písm. b) bodu 2. doporučujeme pro nadbytečnost 

vypustit „se“ před slovem „přihlásit“. 
Akceptováno. 

 9. K § 58 odst. 2: doporučujeme přesněji vymezit, jaké stanovisko 

zapíše žalobce do seznamu osob odhlášených z hromadného řízení. 

Např. uvést, že žalobce může připojit „ … odůvodněné stanovisko 

obsahující pochybnosti o členství odhlášené osoby ve skupině. …“.  

 

Akceptováno. 

 

 10. K § 68 odst. 2: doporučujeme uvést slovo: „uvedeni“ ve správném 

tvaru, tzn. „uvedeny“. 

K § 69 odst. 2: doporučujeme nahradit slovo „ neohlášeného“ slovem 

„neodhlášeného“. 

 

Akceptováno. 

 11. K § 82 odst. 3: doporučujeme slovo „použije“ uvést ve tvaru 

„použijí“. 
Akceptováno. 
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 12. K § 106 odst. 3: doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit slovem 

„odstavce“. 
Akceptováno. 

 13. K § 133 odst. 1: doporučujeme nahradit slova „pariční lhůty“ 

odpovídajícím českým výrazem resp. slovy „ lhůty ke splnění 

povinnosti“. 

 

Akceptováno. 

 14. K § 160 odst. 4: Z ustanovení není zcela jasné, co je míněno pod 

pojmem „ ten, kdo je součástí soutěžitele“, doporučujeme ještě upřesnit. 
Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

 15. K důvodové zprávě obecně: doporučujeme provést celkovou 

korekturu textu a opravit překlepy a chyby (např. na straně 14 nahoře 

slovo „existenci“ opravit na „existence“, na straně 26 ve druhém 

odstavci slovo „žaloon“ nahradit slovem „žalob“ a odstranit číslici „2)“ 

a na následující straně 27 číslici „3)“, na straně 85 ve třetím odstavci 

nahradit slovo „úpravy“ slovem „úprava“ apod.).        

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra 

Mgr. Petra Soklová, 

e-mail: petra.soklova@mvcr.cz, 

tel.: 974 817 317 

 

Obecně:  

1. S ohledem na nutnost provázanosti jednotlivých procesních předpisů 

požadujeme, aby návrh zákona o hromadných žalobách byl předložen 

až spolu s návrhem nového civilního řádu soudního, popř. až po jeho 

přijetí. Řízení o hromadné žalobě je totiž zvláštním druhem 

občanského soudního řízení, a proto i jeho úprava musí být v souladu 

s principy, na nichž je obecný předpis postaven. Koncepce nového 

civilního řádu soudního se přitom bude výrazně odlišovat od 

stávajícího občanského soudního řádu, a není tedy možné přijmout 

tezi uvedenou v důvodové zprávě, že přijetí nového obecného 

předpisu upravujícího civilní proces si nevyžádá zásadní změny 

zákona o hromadných žalobách. Rovněž poukazujeme na skutečnost, 

že předložený návrh na některých místech používá odkaz na 

občanský soudní řád (a tedy bude nutné ho novelizovat po přijetí 

Ad 1) Vysvětleno. 

Návrh zákona byl připravován neutrálně tak, 

aby respektoval ustanovení stávajícího i 

budoucího předpisu. 

 

Z několika zásadních důvodů, které byly již 

rozvedeny ve schváleném věcném záměru, 

není možné úpravu inkorporovat do 

obecného sporného kodexu. 

1. Hromadná řízení se vyznačují 

určitými specifiky, které se dotýkají 

i samotných základů civilního 

procesu (např. pojetí účastenství 
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nového civilního řádu soudního v každém případě), jindy již 

odkazuje obecně nebo odkazuje  

na „nový“ zákon upravující civilní soudní řízení. Domníváme se, že 

taková nejednotnost působí matoucím dojmem a nepřispívá k právní 

jistotě adresátů. 

2. Vyjadřujeme pochybnost, zda je zákon v předložené podobě 

aplikovatelný, neboť vykazuje řadu legislativně-technických 

nedostatků. Na nejvýraznější z nich upozorňujeme v konkrétních 

připomínkách, nicméně v obecné rovině poukazujeme na to, že návrh 

zákona není terminologicky jednotný, jednotlivá ustanovení nejsou 

vzájemně provázaná, návrh užívá termínů, které do zákona nepatří, 

formulace jednotlivých ustanovení neodpovídá běžné legislativní 

technice vycházející z Legislativních pravidel vlády. Návrh zákona 

je na mnoha místech také obtížně srozumitelný a nejednoznačný. 

Některé otázky jsou řešeny v návrhu opakovaně na více místech, 

nicméně nikoliv vždy stejným způsobem. Rovněž tyto skutečnosti 

nás proto vedou k závěru, že by bylo vhodnější návrh zákona 

přepracovat a předložit až společně s návrhem nového civilního řádu 

soudního. 

3. Požadujeme upravit znění důvodové zprávy, která používá 

terminologii, která je v českém právním řádu používána v jiném 

významu. Především se jedná o pojmy „certifikace“ a „certifikační 

řízení“, s kterými ani sám zákon nepracuje. Považujeme za více než 

vhodné nahradit je českým ekvivalentem. 

 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

v řízení, modifikovaná zásada 

dispoziční apod.). 

2. Úprava v zákoně je komplexní a 

neřeší jen řízení nalézací, ale též 

návaznosti na výkon rozhodnutí a 

dále i insolvenci. 

3. Český civilní proces je postaven na 

principu dekodifikace, což nehodlá 

narušit ani nově připravovaný 

civilní řád soudní (sporné a 

nesporné řízení, exekuce, 

insolvence, soudní poplatky, 

rozhodčí řízení – všechna řízení jsou 

upravena v samostatných 

předpisech). 

Ad 2) Akceptováno 

Nedostatky legislativně-technického rázu 

byly z návrhu zákona odstraněny. Upravena 

byla terminologie tak, aby termíny byly 

používány jednotně. Návrh zákona byl též 

zjednodušen. 

Ad 3) Vysvětleno 

Pojmy certifikace a certifikační řízení jsou 

pojmy vyhrazené pro nauku o kolektivních 

řízeních, v této nauce jsou ustálené a pro 

adresáta normy není obtížné pochopit, co 

termíny znamenají. Z důvodu, které uvádí 

připomínka, jsou však tyto ustálené pojmy 

používány jen v důvodové zprávě a nikoliv 

přímo v zákoně. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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 K § 3: 

1. Požadujeme ustanovení revidovat ve smyslu nezbytnosti zakotvení 

vymezení některých pojmů, neboť považujeme za nadbytečné 

definovat jinak zcela srozumitelná spojení, zejména máme na mysli 

definici „člena skupiny“. Požadujeme tedy vypustit definice, které 

nemají pro další text návrhu zákona význam, respektive je jejich 

význam odvoditelný od běžného významu užívaného spojení. 

2. To platí i o definici pojmů, které sama důvodová zpráva označuje 

jako notoriety. Máme za to, že to, že člen skupiny podle zákona o 

hromadných žalobách není žalobcem nebo stranou, vyplývá z právní 

úpravy jeho postavení. I kdyby mělo být v některém ustanovení 

stanoveno výslovně (pro zvýšení právní jistoty), že člen skupiny není 

žalobcem nebo stranou, nevyvolává to potřebu definovat pro účely 

tohoto zákona pojmy žalobce a strana.  

3. Za zcela nadbytečnou považujeme definici „zástupce skupiny“, 

neboť návrh zákona vymezuje tuto osobu znovu (a podstatně 

přesněji) v § 13. Obdobně nepovažujeme za srozumitelnou definici 

správce skupiny, což je dáno tím, že se ve skutečnosti o žádnou 

definici nejedná. 

4. Namísto definice zájmového spolku pro účely tohoto zákona, která 

může být nesrozumitelná, a to zejména s ohledem na vymezení 

spolku v jiných souvisejících předpisech, navrhujeme upravit (v 

navazujících ustanoveních) pouze podmínky, za nichž spolek může 

hromadnou žalobu podat, resp. se na hromadném řízení podílet. 

5. Vymezení újmy nepovažujeme s ohledem na úpravu v občanském 

zákoníku za potřebné. Nadto upozorňujeme, že škodu občanský 

zákoník vymezuje jako majetkovou újmu, resp. jako újmu na jmění. 

Je pak otázkou, z čeho tedy předkladatel dovozuje potřebu definovat 

pojem „újma“, zatímco pojem „škoda“ považuje bez dalšího za 

použitelný. 

6. Vymezení rejstříku hromadných žalob mezi základními pojmy 

považujeme za rozporné s obvyklou legislativní technikou. 

Doporučujeme proto tuto definici vypustit a v příslušné části zákona 

stanovit, že se zřizuje rejstřík hromadných žalob, který je 

informačním systémem. 

Ad 1)-3) Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Ad 4) Částečně akceptováno.  

K připomínce jiných míst byla definice 

zájmového spolku (nově zájmová osoba) 

přesunuta do části věnující se subjektům a 

byla výrazně rozšířena a zpřesněna. 

 

Ad 5) Akceptováno. 

Cílem je postavit na jisto, že tam, kde zákon 

o hromadných žalobách zakládá nárok na 

náhradu újmy, tato zahrnuje vždy nejen 

újmu majetkovou, ale i újmu nemajetkovou 

(což z obecného předpisu neplyne). Definice 

újmy však byla vypuštěna, a namísto toho 

byla po vzoru § 3 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích stanoveno, že 

pokud zákon hovoří o náhradě újmy, 

postihuje škůdce jak náhrada újmy 

majetkové, tak újmy nemajetkové. 

 

Ad 6) Neakceptováno. 

V procesních předpisech je naopak uvedená 

legislativní technika standardní – viz § 2 

písm. i) insolvenčního zákona. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 K § 9 odst. 1: 

 Uvedené ustanovení fakticky umožňuje na základě úvahy 

žalobce odejmout věc jinak příslušnému orgánu a předložit ji soudu již v 

prvním stupni. Uvedený postup nepovažujeme za vhodný, neboť svěření 

rozhodování vybraných soukromoprávních sporů jiným orgánům než 

soudům má své opodstatnění. Tyto jiné orgány mají s rozhodováním v 

jim svěřených oblastech dostatečnou zkušenost a napomáhají 

odbřemenění soudů. Tyto výhody by byly navrhovanou právní úpravou 

popřeny. Požadujeme, aby hromadné řízení ve věcech jinak svěřených k 

rozhodování jinému orgánu než soudu prováděly tyto orgány. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Vysvětleno. 

Do stávající pravomoci orgánů se nijak 

nezasahuje, pouze se řeší střet jejich 

pravomoci ve vztahu k řízení, které je 

zahajováno hromadně. Při řešení konfliktu 

ve vztahu k úplně novému řízení pak byla 

dána přednost soudní pravomoci. Uvedené 

řešení bylo přijato po diskuzi s těmito 

orgány, kdy bylo zjištěno, že není možné 

před uvedenými orgány z kapacitních i 

dalších důvodů konstruovat jakési hromadné 

správní řízení.  

 

Pokud je však zahajováno řízení 

individuálně, pravomoc správních orgánů 

zůstává nedotčena. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 16 odst. 3 a § 17: 

 Navrhovanými ustanoveními je nepřiměřeně ingerováno do 

oprávnění skupiny na určení správce skupiny, resp. do oprávnění správce 

skupiny, který je právnickou osobou, určit si odpovědného zástupce. Ve 

vztahu k § 16 odst. 3 by mělo platit, že je zcela na diskreci správce, kterou 

osobu určí odpovědným zástupcem a zda a kdy jej odvolá či vymění. Ve 

vztahu k § 17 odst. 1 písm. c) a d) by mělo být ponecháno na úvaze členů 

skupiny, aby dovodili, zda její správce skutečně zastupuje její zájem 

odpovídajícím způsobem, popř. zda dokonce nejedná v zájmu 

žalovaného, a aby určili, jak s touto okolností naloží. S ohledem na 

relativně nízký podíl členů skupiny navrhovaný v § 17 odst. 2 lze 

Vysvětleno. 

Jednou z pojistek, které jsou v návrhu 

zákona obsaženy, je i pravidlo, že správce 

skupiny, je-li právnickou osobou, musí mít 

fyzickou osobu, která také bude splňovat 

všechny podmínky. Pokud se správce 

skupiny rozhodne v hromadných řízeních 

vystupovat, musí si zajistit, aby za něj 

takováto odpovídající fyzická osoba v roli 

odpovědného zástupce vystupovala. 
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důvodně předpokládat, že tato ustanovení mohou být zmíněnou menšinou 

členů zneužívána k odvolání správce skupiny, a to i opakovaně, což může 

vést až k faktické paralýze činnosti skupiny a samotného hromadného 

řízení. Navrhujeme tato ustanovení upravit či vypustit. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Pokud bychom připustili, že si správce 

skupiny může jako svého zástupce 

nominovat kohokoliv, existovalo by zde 

riziko, že bude docházet k obcházení cílů 

zákona, zejm. ve vztahu k zájmu členů 

skupiny, který je právě tímto zástupcem 

v řízení reprezentován. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

  

 K § 18 odst. 1: 

 Máme pochybnosti o potřebě doplnění části věty za středníkem 

odkazující na ustanovení o výkonu práva být slyšen. Obdobná aplikace 

ustanovení o právu být slyšen může celý proces zkomplikovat a 

vyvolávat další nejasnosti. Právo být slyšen je totiž uplatňováno ve dvou 

fázích. Nejprve se člen skupiny vyzve k tomu, aby sdělil záměr 

uplatňovat právo být slyšen, a teprve následně dojde k jeho skutečnému 

uplatnění. To se zdá být pro účely postupu podle § 18 obtížně použitelné. 

Navíc ustanovení o právu být slyšen předpokládají, že soud uvede lhůtu 

pro sdělení záměru uplatňovat právo být slyšen v plánu řízení. V době 

vytváření plánu však zřejmě nelze předpokládat návrh na odvolání 

správce skupiny. 

 Připomínku vztahujeme obdobně např. i k § 21 odst. 3. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 

 K § 18 a § 19: 

 Není zcela zřejmé, z jakého důvodu může proti témuž usnesení 

podat účastník námitky a jiný účastník odvolání. Navrhujeme opravné 

prostředky sjednotit, neboť se domníváme, že tato nejednotnost 

způsobuje obtížnou srozumitelnost ustanovení. Navíc dle § 124 je nutné 

řízení o odvolání přerušit do doby, než soud rozhodne o námitkách, což 

situaci ještě více komplikuje. 

 V předložené podobě pak ustanovení § 19 odst. 1 lze považovat 

za zcela nadbytečné.  

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

Členové skupiny nejsou účastníky řízení a 

nemají tedy právo podávat klasické opravné 

prostředky. Zákon jim však dává oprávnění 

podávat proti rozhodnutí soudu ve 

vyjmenovaných případech zjednodušený 

prostředek nápravy v podobě námitek. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Rozhodnutí o tom, kdo bude členy skupiny 

v řízení zastupovat, je vzhledem k úloze 

žalobce pro členy skupiny zásadní. Proto 

zákon v tomto případě možnost podání 

námitek předpokládá. 

 

Ustanovení však bylo k uplatněné 

připomínce zjednodušeno a § 19 odst. 1 byl 

vypuštěn.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 20 odst. 2: 

 Navrženou úpravu považujeme za nepřiměřený zásah do principu 

rovnosti zbraní a požadujeme ji upravit. Ustanovení je navíc neúplné. 

Podle našeho názoru bude nutné přinejmenším doplnit povinnost nového 

správce skupiny, aby v určité lhůtě od nástupu do funkce označil úkony 

předchozího správce skupiny, které jsou podle jeho názoru ve zjevném 

rozporu se zájmem skupiny s tím, že soud by měl rozhodnout o jejich 

případné neúčinnosti. V opačném případě bude v řízení panovat značná 

nejistota v důsledku každého odvolání správce skupiny. Rovněž je nutno 

uvážit, zda se má tato úprava týkat všech důvodů pro odvolání, nebo jen 

těch důvodů, jejichž podstatou je neplnění povinností správce skupiny. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Částečně akceptováno. 

Dané pravidlo je nezbytné zejména jako 

pojistka před tím, že se bude žalovaný snažit 

uplatit žalobce, aby jednal v jeho zájmu. 

 

Do odůvodnění bude doplněno, jak se bude 

postupovat při přezkoumávání jednotlivých 

úkonů. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 27 odst. 1: 

 Požadujeme ustanovení vypustit. Domníváme se, že hromadná 

řízení budou patřit mezi jedna z nejdelších soudních řízení vůbec. 

Skutečnost, že by jakýkoli ad hoc založený zájmový spolek (byť se má 

jednat o zájmový spolek, jehož oblasti působení se předmět hromadného 

řízení týká) mohl v řízení vyjadřovat neúměrně a neodůvodněně soudy 

zatíží a soudní řízení ještě prodlouží.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

To, kdo může být zájmovou právnickou 

osobou ve smyslu zákona, bylo výrazně 

zpřesněno a zpřísněno tak, aby nemohlo jít o 

ad hoc spolek, ale pouze o etablovanou 

neziskovou organizaci, která má historii a 

která se prokazatelně dané oblasti věnuje. 

 

Dále bylo vypuštěno, že se soud nemusí se 

stanoviskem vypořádat. 
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 K § 28 odst. 1: 

 Z navrhovaného ustanovení je zřejmý záměr zajistit v zájmu 

hladkého průběhu hromadného řízení zastoupení k tomuto dostatečně 

odborně způsobilou osobou, a to advokátem. Tento záměr však není 

proveden důsledně, neboť ve vztahu k zájmovému spolku ani k žádné 

osobě, která je jeho členem nebo za něj jedná, není podmínka zápisu 

v seznamu advokátů ani podobná podmínka (např. způsobilost k zápisu 

do seznamu advokátů nebo vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru 

právo) stanovena. Považujeme za vhodné v tomto směru upozornit, že 

činnost, která má být prováděna zájmovým spolkem podle navrhované 

právní úpravy, jeví znaky poskytování právních služeb ve smyslu 

§ 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů, které jsou oprávněni poskytovat podle § 2 zákona o advokacii 

jen advokáti. Požadujeme, aby v zájmu zachování rovnosti byla 

ve vztahu k zájmovému spolku zakotvena rovněž podmínka advokátního 

zastoupení. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno jinak. 

 

Povinnost být zastoupen advokátem nebo 

osobou s právnickým vzděláním byla 

zobecněna. K připomínce jiného místa pak 

bylo vypuštěno, že obdobná povinnost platí 

pro žalovaného. Žalovaný tedy povinně 

právně zastoupen být nemusí. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 29 písm. a): 

 Dle daného ustanovení je možno hromadné řízení vést, jestliže 

bylo osvědčeno, že má skupina dostatečný počet členů, který odůvodňuje 

vedení hromadného řízení. Požadujeme stanovit minimální počet členů, 

neboť v současné podobě je ustanovení neurčité, což u základní 

podmínky hromadného řízení, jež musí být vždy naplněna, nelze 

akceptovat. Pro doplnění uvádíme, že dle § 50 je možno vedle sebe o 

právech osob se stejným či obdobným skutkovým nebo právním 

základem vést více přihlašovacích hromadných řízení, každé z nich by 

dle našeho názoru mělo splňovat minimální počet členů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

Do zákona bylo po vzoru polské úpravy 

vloženo, že skupina musí mít alespoň 10 

členů skupiny. 

 

Pro účely odhlašovacího hromadného řízení 

je tato podmínka ještě zpřesněna, přičemž je 

nutné doložit souhlas 20 členů skupiny nebo 

souhlas neziskového subjektu, který se 

ochraně jejich práv věnuje (přičemž tento 

subjekt musí být zavedenou neziskovou 

organizací a ne ad hoc založenou osobou). 
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K § 31: 

 Požadujeme upřesnit způsob, jakým se člen skupiny v rámci 

odhlašovacího hromadného řízení dozví, že je jejím členem, jakož i 

upřesnit způsob, jakým bude poučen o svých právech, zejména o právu 

na odhlášení, a to s ohledem na možnost účinného vymáhání práv 

jednotlivých členů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

  

Vysvětleno. 

 

Uvedené je podrobně rozvedeno 

v ustanovení o uveřejňování informací o 

hromadném řízení. Zásadně platí, že je-li to 

možné, měl by být člen skupiny informován 

individuálně. Zákon předvídá i existenci 

veřejného rejstříku, kde budou všechny 

informace dostupné. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 37: 

 V části druhé požadujeme vypustit hlavu I (Úkony před 

zahájením hromadného řízení). Předmětné ustanovení postrádá jakoukoli 

normativnost, jedná se o pouhá obecná konstatování, nadto je lze odvodit 

i z jiných právních předpisů, viz čl. 7 Listiny základních práv a svobod 

„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“ či § 86 

občanského zákoníku „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, 

nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit 

jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o 

tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy 

pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy 

o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i 

soukromé písemnosti osobní povahy.“. 

Zvážit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Akceptováno. 
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 K § 41 odst. 2: 

 Požadujeme ustanovení upravit tak, aby nařízení jednání bylo 

možné, nikoliv nutné. Dle našeho názoru může soud posoudit splnění 

podmínek pro přípustnost i bez nařízení jednání (srov. § 41 odst. 3). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 K § 47 odst. 1: 

 Dle ustanovení § 47 odst. 1 usnesení doručí soud stranám do 

vlastních rukou. Z návrhu však není patrné, o jaké usnesení se jedná, zda 

o usnesení o přípustnosti hromadné žaloby, nebo usnesení o zastavení 

hromadného řízení. Požadujeme ustanovení o tyto skutečnosti doplnit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 K § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2: 

1. Požadujeme vyjasnit, jakým způsobem se soud, který vede 

odhlašovací hromadné řízení, dozví o skutečnosti, že bylo zahájeno 

řízení individuální. Dále není zřejmý postup soudu, pokud se dozví o 

zahájení individuálního řízení až po skončení běhu lhůty 

pro odhlášení.  

2. Obdobně se nám velmi problematickým jeví, že soud, který vede 

individuální řízení, by měl povinnost neustále sledovat rejstřík 

hromadných žalob, zda mu nevznikla povinnost informovat možného 

člena skupiny o přihlašovacím hromadném řízení a o možnosti 

se do tohoto řízení přihlásit. 

Požadujeme ustanovení revidovat. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

Ustanovení o vztahu individuálních řízení a 

hromadného odhlašovacího řízení byla 

upravena tak, že individuální řízení budou 

mít přednost. Tím budou zde namítané 

nedostatky odstraněny. 

 K § 54 odst. 1: 

 Dle daného ustanovení soud přerušená individuální řízení 

zastaví. Upozorňujeme, že dle navrhovaného § 79 odst. 1 mohou členové 

skupiny, kteří uplatnili ke smíru námitky, jimž nebylo vyhověno, vůči 

sobě účinky smíru vyloučit oznámením. V tomto případě postrádá smysl, 

aby soud individuální řízení zastavil. Naopak by měl v řízení pokračovat. 

Požadujeme ustanovení ve výše uvedeném smyslu upravit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
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 K § 57 odst. 2: 

 Požadujeme ustanovení vypustit. Není nám jasné, proč má 

oznámení o odhlášení obsahovat skutková tvrzení a důkazní prostředky 

osvědčující, že osoba, která se z řízení odhlašuje, je členem skupiny. 

Domníváme se, že jedním z důvodů pro odhlášení bude právě fakt, že 

členem skupiny není. Nadto z ustanovení plyne, že se jedná spíše o 

doporučení (srov. „by mělo“). I důvodová zpráva uvádí, že tento 

požadavek nelze kvalifikovat jako nezbytný a jeho nesplnění nepovede 

k neúčinnosti oznámení, tudíž je dle našeho názoru zcela zbytečný. 

 V návaznosti požadujeme upravit znění odstavce 5 a § 59 odst. 1. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 K § 58 odst. 2: 

 Postrádáme smysl ustanovení, dle kterého může žalobce připojit 

své stanovisko k jednotlivým odhlášením, pokud má pochyb o členství 

osoby ve skupině. Považujeme jej za nadbytečné. Důvodová zpráva 

uvádí, že po odhlášení fiktivních členů skupiny by na konci řízení mohlo 

být přisouzeno méně, než o co by se následně zájemci přihlásili. 

Respektive nevíme, jak a čím by toto ustanovení dané situaci zabránilo. 

Domníváme se, že řádní zájemci uvedou své nároky v plné výši, tudíž 

nevidíme důvod, proč by se měli přihlásit o jiné plnění. Soud by měl dle 

našeho názoru v řízení postupovat a vycházet právě až ze stavu 

po odhlášení osob a v závěru by měl rozhodovat na základě zjištěného 

skutkového stavu věci, viz § 153 odst. 1 občanského soudního řádu.  

V této souvislosti dále požadujeme vyjasnit možnosti využití institutu 

změny žaloby. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

Žalobce hájí zájem skupiny, je proto 

nezbytné, aby měl pro tyto případy v zákoně 

dostatečné nástroje, jak svoji povinnost 

splnit. 

 

Ustanovení však bylo přeformulováno tak, 

aby neznělo tolik kategoricky: 

 

„K seznamu odhlášených osob může 

žalobce připojit své odůvodněné 

stanovisko obsahující zejména 

pochybnosti o členství odhlášených 

osob ve skupině. Stanovisko je 

součástí seznamu odhlášených 

osob.“ 

Do návrhu byla dále upravena zvláštní 

úprava o změně žaloby. 
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 K § 67 odst. 1: 

 Požadujeme ustanovení pro rozpornost s ustanovením § 65 odst. 

2, které upravuje postup soudu v situaci, kdy přihláška nedostatečně 

prokazuje členství osoby ve skupině, vypustit. Dle našeho názoru není 

možné, aby bezprostředně navazující ustanovení počítalo s pouhou 

„pravděpodobností členství“, o němž nejsou vážné pochybnosti. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno jinak. 

Povaha členství ve skupině je v průběhu 

řízení toliko procesní, neboť povaha členství 

do doby vydání rozsudku je také jen 

procesní (s členstvím ve skupině jsou 

spojena pouze procesní práva).  

 

Z tohoto důvodu není nezbytné ve fázi 

průběhu řízení prokázat členství ve skupině 

a stačí toliko, aby bylo členství 

pravděpodobné. Cílem je zamezit tomu, aby 

se do řízení hlásily osoby, které zjevně 

nemají tvrzený nárok (tzv. kverulanti). 

 

Uznáváme nicméně, že v rozporu s tímto 

bylo v § 65 odst. 2 užito pojmu „dokázáno“, 

proto byl pojem nahrazen pojmem 

„osvědčeno“. 

 K § 69 odst. 2: 

 V odstavci 2 je stanoveno, že neodhlášení se z odhlašovacího 

řízení brání tomu, aby právo neohlášeného (sic) člena skupiny v téže věci 

mohlo být přihlášeno do přihlašovacího hromadného řízení anebo 

uplatněno individuální žalobou. Domníváme se, že v rozporu s tímto 

ustanovením je § 52 odst. 2, který výslovně připouští zahájení 

individuálního řízení po skončení lhůty pro odhlášení s tím, že soud 

individuální řízení v takovém případě přeruší. Požadujeme úpravu 

revidovat a uvést do souladu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

Obě ustanovení byla dána do souladu tak, že 

zde vzniká překážka litispendence ve 

prospěch hromadného řízení. Tj. zachováno 

bylo pravidlo § 69. 
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 K § 81: 

 Požadujeme vypustit nenormativní odstavec 1. Domnívá-li se 

předkladatel, že je nutné soudům stanovit podmínky, dle kterých má být 

správnost smíru zkoumána, pak postačí uvést, že soud u smíru posuzuje 

slnění předmětných podmínek. 

 Rovněž nepovažujeme za nutné uvádět návětí odstavce 2 

písmena c) „právo, které je ve smíru přiznáno jednotlivým členům 

skupiny, je spravedlivé, při zohlednění …“. I zde bude dostačující uvést, 

že soud dále zohledňuje náklady, rizika, délku řízení atd. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je klíčovou pojistkou 

proti tomu, aby žalobce ve snaze získat 

rychle odměnu nezavřel s žalovaným 

nevýhodný smír. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 83 odst. 2: 

 Nelze-li informovanost členů skupiny zajistit jinak anebo lze-li ji 

jinak zajistit pouze s velkými obtížemi, může soud povinnost uveřejňovat 

informace uložit i žalovanému. Tuto konstrukci považujeme za absurdní 

a požadujeme ji z návrhu vypustit. Z logiky věci žalovaný zastupuje v 

řízení zcela jiný zájem, tudíž není adekvátní na něm požadovat zajišťovat 

informovanost „druhé strany“. Je však možné uvažovat o uložení 

povinnosti spolupráce se žalobcem, např. sdělení údajů, které jsou mu 

známy. Ustanovení požadujeme vypustit, popř. ve výše uvedeném smyslu 

upravit. 

 V návaznosti požadujeme vypustit navrhovaný § 89. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Částečně akceptováno. 

Možnost informování může být žalovanému 

uložena pouze ve výjimečných případech, 

pokud nelze informovanost zajistit jinak. 

 

Uvedené ostatně vyplývá i z návrhu 

směrnice. 

 

Do ustanovení však byla vložena další 

pojistka, vyjadřující výjimečnost tohoto 

postupu, a sice, „lze-li to po žalovaném 

spravedlivě požadovat“ a dále další kritéria, 

k nimž soud musí přihlédnout. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 

 K § 143 až 157: 

 Požadujeme vyjasnit, proč je jakožto samostatné řízení upraveno 

řízení o zpřístupnění důkazního prostředku. Tedy náležitě odůvodnit, 

proč nepostačuje obecná úprava obsažená v občanském soudním řádu, 

dle které soud při dokazování může ukládat povinnosti, např. i povinnost 

předložit listinu či jiné dokumenty. Domníváme se, že úpravou dojde k 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Ustanovení o zpřístupnění byla 

zjednodušena a do odůvodnění doplněno, 

proč je to nezbytné. Mimo jiné požadavek 

vyplývá z návrhu směrnice, proto je třeba jej 

v zákoně v určité podobě zachovat. 
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nežádoucímu zatížení soudů, když návrh na zpřístupnění dokumentů má 

být možno podat i před zahájením hromadného řízení, za stanovených 

podmínek se má konat jednání a navíc soud musí posuzovat poněkud 

neurčité skutečnosti - „osvědčení věrohodnosti práva, nezbytnost 

a přiměřenost ve vztahu k uplatnění práva“. Toto řízení samotné řízení 

o hromadné žalobě dle našeho názoru ještě o další nemalý časový úsek 

prodlouží. 

 Některá ustanovení upravující toto řízení jsou pak zcela 

nadbytečná, viz § 148, který stanoví, že rozhodnutí o návrhu je 

vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní 

moci rozhodnutí.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Možnost zahájit řízení i před hromadným 

řízením byla zcela vypuštěna. 

 

K usnesení platí, že usnesení jsou předběžně 

vykonatelná. Ust. § 148 je tedy odchylkou k 

§ 171 OSŘ (dle odst. 3 musí uvedenou 

skutečnost předvídat zákona). 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 158 až 162: 

1. Zásadně nesouhlasíme s úpravou v dílu 4 nazvaném „Pokuty za 

protiprávní čin“ a trváme na jeho přepracování. Především není 

vyjasněna povaha daných deliktů. Zřejmě se nejedná o pořádkovou 

pokutu, neboť je ukládána až po ukončení řízení. Nejedná se ani 

o exekuční pokutu, neboť neslouží k vymožení uložené povinnosti, 

ale k potrestání osoby, která uloženou povinnost nesplnila. V daném 

případě by tak podle našeho názoru mohlo přicházet v úvahu pouze 

zakotvení odpovědnosti za přestupek nebo odpovědnosti za trestný 

čin. V opačném případě bude vytvářena nová kategorie soudních 

kvazideliktů, přičemž nebude jasné, podle jaké právní úpravy má 

soud postupovat a jaké procesní záruky v řízení má obviněný. Pokuta 

má v daném případě trestní charakter (v širším smyslu) a tomu by 

měla odpovídat právní úprava řízení, v němž je pokuta ukládána. 

2. Odkaz v důvodové zprávě na právní úpravu v zákoně o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže nepovažujeme za případný, 

neboť v tomto případě se jedná o atypickou právní úpravu 

vycházející z práva Evropské unie, kterou nelze bez dalšího 

považovat za vhodnou inspiraci pro další předpisy. Pro úplnost 

uvádíme, že tato úprava nebyla předmětem meziresortního 

připomínkového řízení (do návrhu zákona byla doplněna až po 

předložení návrhu zákona vládě) a vykazuje podle našeho názoru 

řadu nedostatků. 

Vysvětleno. 

Úprava pokut je vhodnější, než přestupky. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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3. Úprava v § 161 odst. 2 vyvolává dojem, že řízení pokračuje i po 

pravomocném rozhodnutí o uložení pokuty. Tak tomu ale být 

nemůže, neboť řízení nabytím právní moci rozhodnutí končí a další 

řízení může být zahájeno pouze ohledně skutku, k němuž došlo 

v navazujícím období (tj. pokud obviněný nadále porušuje povinnost 

zpřístupnit dokumenty). V opačném případě by se jednalo o porušení 

zásady ne bis in idem. 

4. Za nesystémový prvek považujeme i možnost po zastavení řízení 

v řízení pokračovat. Podle našeho názoru znamená tato právní úprava 

výrazný zásah do právní jistoty a narušuje principy právního státu. 

Ačkoliv obecně nebude zahájení nového řízení vyloučeno, pokud 

nebylo předchozí řízení zastaveno s účinky překážky věci 

pravomocně rozhodnuté (to nicméně návrh zákona nerozlišuje), musí 

se v takovém případě jednat o nové řízení, nikoliv o pokračování 

pravomocně ukončeného řízení. 

5. Ustanovení § 162 považujeme za nadbytečné, neboť vyplývá již 

z obecných ustanovení o vykonatelnosti rozhodnutí. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 K § 163 až 166 – obecně: 

1. Navrhuje se zavést rejstřík hromadných žalob jakožto informační 

systém veřejné správy. Ve vztahu k tomuto rejstříku absentuje v 

navrhované právní úpravě, resp. v důvodové zprávě využívání 

některých sdílených nástrojů eGovernmentu. Požadujeme tuto 

provázanost doplnit. 

2. V souladu se současnou legislativní praxí požadujeme zařadit 

ustanovení opravňující  

k využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, zejména 

ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému 

evidence obyvatel, agendového informačního systému cizinců, popř. 

registru osob. Navrhujeme, aby oprávnění k čerpání příslušných 

údajů bylo do navrhované právní úpravy zahrnuto, aby osoby, jichž 

se informace vedené v rejstříku hromadných žalob týkají, nebyly 

nuceny údaje vedené v tomto rejstříku a jejich změny oznamovat. 

Není zřejmé, co se rozumí „základními údaji“ o hromadném řízení. 

Ad 1-3 - Akceptováno. 

Při implementaci bude nutná spolupráce 

s odborem e-governmentu Ministesrtva 

vnitra. 
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Vysvětlení tohoto pojmu v odůvodnění není podle našeho názoru 

dostatečné, považujeme tedy za vhodné upravit jednotlivé údaje, 

které spadají pod „základní údaje“ přímo v navrhovaném zákoně. 

3. Dále požadujeme, aby fyzickým osobám, které prokáží svou 

totožnost prostřednictvím prostředku elektronické identifikace, bylo 

umožněno prostřednictvím odkazu (tzv. dlaždice) na Portálu občana 

(v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 

ve znění pozdějších předpisů, označen jako portál veřejné správy) 

zjišťovat údaje obsažené v rejstříku hromadných žalob, které se jich 

týkají, v soustředěné a snadno dostupné podobě. Tento návrh 

zakládáme na právu osoby, která je držitelem prostředku pro 

elektronickou identifikaci, vyplývajícího z § 9 odst. 4 výše 

uvedeného zákona o informačních systémech veřejné správy. 

4. Upozorňujeme, že veškeré údaje, které mají být v navrhované 

rejstříku vedeny, je nutné uvést přímo do zákona, nikoli do 

prováděcího právního předpisu, jelikož se nejedná pouze o technický 

parametr, jak uvádí důvodová zpráva. Uvedené též přispěje 

ke zpřehlednění a lepší orientaci adresátů navrhovaného právního 

předpisu. V návaznosti požadujeme upravit i formulaci 

zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 179 písm. a). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4 Částečně akceptováno.  

Otázka zveřejňovaných údajů byla blíže 

posouzena a zpřesněna. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 K § 163 odst. 2: 

 Navrhované ustanovení se jeví jako nadbytečné, když informační 

systém veřejné správy je z povahy věci veden v elektronické podobě. 

Doporučujeme proto tento odstavec vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 K § 165 odst. 3: 

1. Navrhovaná úprava povinnosti akreditovaných osob oznamovat 

změny údajů vedených v seznamu správců skupiny, je v rozporu s § 

5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů, podle něhož orgán veřejné moci nepožaduje 

dokládat údaje, které jsou vedené v základních registrech. 

 

Akceptováno. 
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Požadujeme proto omezit oznamování změn pouze na ty údaje, které 

nejsou obsaženy v základních registrech. 

2. Dále nám není zcela zřejmé, proč je jediným možným způsobem 

oznámení změny údajů zaslání do datové schránky Ministerstva 

spravedlnosti. Domníváme se, že by měla být umožněna i podání 

učiněná jiným vhodným způsobem. Tuto připomínku obdobně 

vztahujeme i k § 173 odst. 1 a § 177 odst. 6. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

Akceptováno.  

Úprava byla sladěna tak, že se vyžaduje 

elektronické oznámení (přičemž forma je 

alternativní – buďto datovou schránkou 

nebo s kvalifikovaným podpisem). 

 K § 173: 

 Ustanovení odstavce 1 je vnitřně rozporné, neboť na jedné straně 

ukládá žadateli povinnost podat žádost „prostřednictvím elektronicky 

vyplněného formuláře na internetových stránkách ministerstva“ a na 

straně druhé ukládá povinnost zasílat žádost do datové schránky 

ministerstva.  

 Pomineme-li, že zvolené formulace neodpovídají ustálené 

legislativní praxi, máme za to, že je třeba jednoznačně stanovit, jakým 

způsobem má být žádost podána. Je třeba odlišovat způsob podání žádosti 

a její podobu. Je tedy možné stanovit, že žádost lze podat elektronicky 

prostřednictvím datové schránky s tím, že ministerstvo zveřejní formulář 

žádosti na svých internetových stránkách (náležitosti žádosti však musí 

stanovit přímo zákon). Je však nutno formulovat právní úpravu 

jednoznačně. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 Akceptováno. 

 K § 174 odst. 3: 

 Podle § 67 odst. 2 správního řádu platí, že jestliže se rozhodnutí 

písemně nevyhotovuje, znamená to, že výroková část takového 

rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném 

prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje 

výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum 

vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební 

číslo a podpis oprávněné úřední osoby.  

 Pokud se tedy podle navrhovaného zákona nemá (pozitivní) 

rozhodnutí písemně vyhotovovat, pak je zřejmě nadbytečné (respektive 

Akceptováno. 
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zavádějící), aby zákon zároveň stanovil, že rozhodnutí se pouze 

poznamená do spisu a nabývá tím právní moci. To je konstrukce užívaná 

u usnesení (§ 76 odst. 3 správního řádu) a znamená, že usnesení je sice 

vyhotoveno, ale není oznamováno zasíláním stejnopisu účastníkům, ale 

pouze se poznamená do spisu. Je tedy třeba vyjasnit, co je skutečným 

záměrem předkladatele a podle toho návrh upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 K důvodové zprávě: 

V souladu se současnými trendy v oblasti veřejné správy 

považujeme za vhodné, aby veřejné údaje z navrhovaného rejstříku, resp. 

neveřejné údaje upravené do podoby agregovaných anonymizovaných 

výstupů, byly zveřejňovány ve formě tzv. otevřených dat ve smyslu § 3 

odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to, že dobrovolné 

zveřejňování ve formě otevřených dat není z povahy věci určeno k 

reglementaci a povinné zveřejňování v této formě náleží k reglementaci 

v rámci nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 

zveřejňovaných jako otevřená data, které nelze měnit zákonem, 

požadujeme, aby byla  

do důvodové zprávy zařazena informace o zveřejňování obsahu 

navrhovaného rejstříku formou otevřených dat, zejména prostřednictvím 

zařazení do zmíněného nařízení vlády, spolu s určením časového 

horizontu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Částečně akceptováno.  

Data v dokumentech vložených v rejstříku 

budou strojově čitelná a svou strukturou 

budou splňovat kritéria kladená na otevřená 

data, stejně jako data vložená přímo 

v rejstříku. Požadavky na systém vůči 

dodavateli budou tento požadavek 

obsahovat, nicméně s ohledem na lhůtu pro 

dokončení systému nelze zaručit, že v době 

spuštění rejstříku bude mít ministerstvo 

k dispozici přesnou strukturu dat a schéma 

publikace otevřených dat. Předpokládáme 

proto, že systém bude připraven na 

zveřejňování údajů ve formě open dat 

v následující fázi rozvoje systému při 

zapracování dalších rozvojových 

požadavků. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 Doporučující připomínky  
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 K § 2: 

1. Odstavec 1 považujeme za nadbytečný. Pokud platí, že řízení o 

hromadné žalobě je zvláštním druhem občanského (civilního) 

soudního řízení [srov. § 1 písm. a) a § 8 návrhu zákona], není nutné 

zakotvovat, že v hromadném soudním řízení soudy projednávají 

a rozhodují spory, které vyplývají z poměrů soukromého práva, 

a doporučujeme jej vypustit.  

2. Také odstavec 2 považujeme v části „ani právo na náhradu újmy 

způsobené při výkonu veřejné moci podle jiného zákona“ za matoucí, 

neboť jak uvádí sama důvodová zpráva, zákon se vztahuje toliko na 

vymáhání soukromých práv. Namísto posílení právní jistoty tak 

naopak ustanovení vyvolává zbytečné nejasnosti. Doporučujeme jej 

přeformulovat nebo vypustit.  

 

Částečně akceptováno. 

Odstavec 2 byl vypuštěn. 

 

 

 

 

 K § 4: 

 Dle nadpisu je cílem ustanovení vymezit druhy hromadného 

řízení, nicméně  

ze zavedených legislativních zkratek vyplývá, že existují pouze dva 

druhy tohoto řízení, a to odhlašovací a přihlašovací. Dle našeho názoru je 

však obecně cíl hromadného řízení jiný než odhlášení/přihlášení do něj, 

srov. navrhovaný § 1 písm. b). Nepovažujeme tedy toto vymezení za 

vhodné. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo nazváno jako „způsoby 

vedení hromadného řízení“. 

 K § 6: 

 Předmětné ustanovení doporučujeme vypustit bez náhrady, 

neboť má pouze deklaratorní charakter, tj. nemá zásadní normativní 

význam. Jedná se o obecné zásady, které jsou platné pro civilní soudní 

řízení obecně. Nadto nepovažujeme za vhodné v textu zákona užívat 

proklamace typu „spravedlivé vyřešení sporu“, tento účel by měl být ctěn 

ve všech řízeních, tedy nejen speciálně v řízení o hromadné žalobě. 

Neakceptováno. 

Ustanovení je důležité pro pochopení 

základních cílů zákona a má sloužit též jako 

interpretační pomůcka. 

 K § 7: 

 Doporučujeme opětovně zvážit potřebu zakotvení zásad 

hromadného řízení. Máme přitom za to, že minimálně odstavce 2 a 3 

neupravují zásady v tradičním smyslu, ale konkrétní povinnosti žalobce, 

popřípadě soudu, které jsou sice vyjádřeny obecně (a následně 

Vypořádáno jinak. 

Zásady byly zpřesněny, ale ponechány. 
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konkretizovány v řadě dalších ustanovení), nicméně to z nich nedělá 

typické „zásady“ a doporučujeme je pro nadbytečnost z návrhu vypustit.  

 

 K § 9 odst. 2: 

 Upozorňujeme, že zákon nijak nevymezuje spojení „individuální 

řízení“. Nadto podle čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády lze cizích 

slov použít jen výjimečně, jsou-li součástí užívané právní terminologie, 

nebo užívá-li se jich běžně v jazyce upravovaného oboru a nelze je dost 

vhodně nahradit českým pojmem. Doporučujeme tedy tento pojem 

v celém návrhu nahradit příhodnějším slovním spojením. VYMEZÍME. 

 

Akceptováno. 

 K § 11 odst. 2: 

 Doporučujeme vypustit odstavec 2 pro nadbytečnost, neboť to, 

že v uvedených případech rozhoduje vždy senát, vyplývá již z § 10 odst. 

2 ve spojení s § 11 odst. 1. V této souvislosti doporučujeme přesunout § 

10 odst. 2 do § 11, neboť upravuje funkční (nikoliv věcnou nebo místní) 

příslušnost, a souvisí proto právě s úpravou obsaženou v § 11.  ANO 

 

Vypořádáno jinak. 

Rozhodovat bude samosoudce, ustanovení 

tak bylo zcela vypuštěno. 

 K § 12 odst. 1: 

 Jelikož se nám úprava obsažená v § 38 a § 39 jeví jako naprosto 

dostačující, doporučujeme v ustanovení § 12 odstavec 1 vypustit pro 

nadbytečnost.  

 

Akceptováno jinak. 

V zájmu zjednodušení textu byla ustanovení 

§ 38 a 39 přesunuta přímo k subjektům. 

 K § 12 odst. 2 písm. b): 

 Právo být právně zastoupen doporučujeme z ustanovení vypustit 

pro nadbytečnost. Skutečnost, že každá osoba, která je účastníkem 

soudního řízení, má možnost opatřit si pomoc advokáta, tedy 

profesionálního právního zástupce, plyne např. z čl. 37 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, ale i z práva na spravedlivý proces obecně. 

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 88 písm. d).  

 

Akceptováno. 
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 K § 13: 

1. Doporučujeme doplnit slovo „nebo“ v odstavci 1 na konci písmene 

b) pro zdůraznění, že jde o alternativní výčet.  

2. Odstavec 2 ne zcela přesně vyjadřuje záměr předkladatele uvedený 

v důvodové zprávě. Máme za to, že cílem předkladatele je, aby 

zástupcem skupiny mohl být pouze člen skupiny, jehož právo je pro 

skupinu příznačné. Z navrhovaného ustanovení však spíše vyplývá, 

že nejdříve je vybrán zástupce skupiny splňující podmínky v odstavci 

1 a následně je stanoveno, že jeho právo se stává podkladem pro 

hromadnou žalobu. Jde tedy podle našeho názoru o obrácenou 

logiku. Doporučujeme proto tuto formulaci upřesnit a minimálně 

doplnit, že zástupcem skupiny může být pouze člen skupiny, jehož 

právo je pro skupinu příznačné [viz § 29 písm. c)]. 

3. Upozorňujeme, že z návrhu zákona není patrné, jak bude vybrán 

zástupce skupiny v případě, že souhlas s podáním hromadné žaloby 

udělí více členů skupiny, jejichž právo je pro skupinu příznačné. Tuto 

úpravu doporučujeme doplnit.  

 

Akceptováno. 

Ad 3 – zástupců může být i více, toto bylo 

do odůvodnění zákona doplněno. 

 K § 14 odst. 2: 

 Nepovažujeme za vhodné upravovat povinnosti zástupce skupiny 

formou odkazu. Pokud již má ale být odkaz užit, doporučujeme odkázat 

spíše na ustanovení, která se použijí výslovně (tj. nikoliv formou 

negativního výčtu). 

 

Akceptováno jinak. 

V zájmu přehlednosti byla jednotlivá 

ustanovení o povinnostech žalobce (tj. 

správce skupiny/člena/zájmové právnické 

osoby) přesunuta do samostatného dílu 

věnujícího se postavení žalobce. 

 K § 15 odst. 3 písm. b): 

 Navrhujeme slova „být ve spojení se členy skupiny,“ vypustit pro 

nadbytečnost, tato činnost je dle našeho názoru dostatečně obsažena 

v písmeni c), tedy v povinnosti informovat členy skupiny o průběhu 

hromadného řízení způsobem a v míře přiměřené okolnostem.  

Akceptováno. 

 

 K § 16 odst. 2 a 3: 

 Doporučujeme v odstavci 2 vyjasnit význam věty druhé. Z § 17 

a násl. podle našeho názoru nevyplývá, že by se úprava měla vztahovat 

pouze na fyzické osoby, nikoliv na osoby právnické. Obdobně 

považujeme za nadbytečnou poslední větu v § 16 odst. 3.  

Akceptováno. 
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Rovněž dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější důvod pro 

odvolání správce skupiny upravený v § 16 odst. 2 zařadit jako samotný 

důvod pro odvolání správce skupiny do § 17.  

 

 K § 17 odst. 2: 

 Hranice vyžadované podpory pro podání návrhu na odvolání 

správce skupiny je poměrně nízká, a to i s ohledem na skutečnost, že soud 

má odvolat správce skupiny kdykoliv i bez návrhu, jsou-li splněny 

podmínky pro jeho odvolání vymezené v odstavci 1. Otázkou tedy je, zda 

má taková konstrukce vůbec smysl. Omezení návrhu by bylo 

odůvodněné, kdyby soud musel návrhu vyhovět, pokud by se k němu 

přiklonila větší část členů skupiny, takový návrh by ale zřejmě z povahy 

věci nemohl být vázán na důvody v odstavci 1, které podléhají posouzení 

soudu (na rozdíl např. od důvodu, který by spočíval ve ztrátě důvěry členů 

skupiny v jejího správce).  

 Má-li být smyslem konstrukce v odstavci 2 to, aby soud nemusel 

vést formální řízení o nedůvodných návrzích každého člena skupiny, pak 

máme za to, že pro podání návrhu na odvolání by měla být stanovena 

vyšší hranice (opět s přihlédnutím ke skutečnosti, že bude-li důvod pro 

odvolání skutečně existovat, soud má povinnost postupovat z moci 

úřední). 

 

Akceptováno. 

Pro odvolání musí hlasovat alespoň 20% 

známých členů skupiny. 

 K § 22 odst. 2: 

 Doporučujeme, aby nový správce skupiny měl povinnost 

přijmout stav řízení, jaký tu je ke dni, ve kterém on sám vstupuje do 

řízení, tedy ke dni vydání rozhodnutí o výměně.  

 

Akceptováno. 

Musí přijmout stav řízení ke dni, kdy 

rozhodnutí o výměně nabylo právní moci. 

 K § 23 odst. 2: 

 Doporučujeme přeformulovat odstavec 2, neboť v souvislosti 

s uveřejněním údajů v rejstříku hromadných žalob není vhodné užívat 

spojení „vyznačí v něm“. Není ani zřejmé, zda se toto spojení vztahuje 

k usnesení nebo k rejstříku. Ustanovení může znít například takto: „Soud 

uveřejnění pravomocná usnesení o odvolání správce a o výměně správce 

a údaje o novém správci skupiny v rejstříku hromadných žalob.“. 

Akceptováno. 
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 K § 24: 

 Ustanovení pojednávající o vypořádání náhrady nákladů řízení 

původního a nového správce skupiny považujeme za nedopracované. 

Přinejmenším by bylo vhodné, aby alespoň forma dohody a nutnost jejího 

předložení soudu byla do ustanovení doplněna. 

Akceptováno. 

 K § 25: 

 Toto ustanovení považujeme za matoucí. Máme za to, že účelem 

bylo stanovit, kdo může nastoupit na místo žalobce, nikoliv na místo 

správce skupiny. Doporučujeme proto ustanovení přeformulovat. Dále 

navrhujme zvážit, zda ustanovení není nadbytečné s ohledem na § 38 a § 

3. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo vypuštěno vzhledem 

k tomu, že došlo ke zjednodušení části o 

subjektech řízení (ustanovení o 

povinnostech správce byla zobecněna tak, že 

platí pro všechny žalobce). 

 K § 27 odst. 1: 

 S ohledem na vymezení zájmového spolku v § 3 považujeme za 

nadbytečnou vedlejší větu „který se týká jeho působení“ v odstavci 1. 

Druhou větu považujeme rovněž za nepotřebnou, neboť podle našeho 

názoru vyplývá již z obecných ustanovení o průběhu řízení a z toho, že 

soud se musí v rozhodnutí vypořádat se všemi skutečnostmi, které vyšly 

v řízení najevo. 

 

Akceptováno. 

 

 K § 29 písm. e): 

 Není nám zcela zřejmé, jakým způsobem má být osvědčeno, že 

žalobce odpovídajícím způsobem „zastupuje“ zájem skupiny např. ve fázi 

řízení o přípustnosti žaloby. Doporučujeme ustanovení přeformulovat i 

s ohledem na skutečnost, že pojem „zastupuje“ se v právním řádu užívá 

v jiném významu.  

Akceptováno. 

 

 K § 30: 

 Ustanovení § 30 je dle našeho názoru zcela nadbytečné a 

doporučujeme jej vypustit. To, jakých práv (či z čeho vzešlých) se lze 

v civilním soudním řízení domáhat, je v občanském soudním řízení i 

právní nauce stanoveno již dnes, a tudíž není nutné duplicitně tyto 

skutečnosti upravovat.  

 Ustanovení § 80 občanského soudního řádu pak stanoví, že 

„určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou 

domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem“. Není nám tedy 

Vysvětleno. 

Je sice pravdou, že to, co může být žalováno, 

vyplývá již z OSŘ. Přesto se s ohledem na 

právní jistotu i s ohledem na to, že se někdy 

kolektivní řízení omezuje jen na zdržovací 

nároky, navrhuje uvedené upravit výslovně. 

 

Pokud jde o návaznost na § 80 OSŘ, cílem 

je říci, že ačkoliv by bylo možné žalovat i na 
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zřejmé, proč má být naléhavý právní zájem vázán na vyčíslení výše práv 

jednotlivých členů skupiny v hromadném řízení, či s ním jakkoliv 

spojován. 

 

plnění, je možné žalovat na určení (naléhavý 

právní zájem je tradičně vykládán tak, že 

není možné požadovat určení, pokud je 

možné žalovat i na plnění). Uvedené bylo 

blíže vysvětleno v důvodové zprávě. 

 K § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 2: 

1. Nepovažujeme za příhodné, aby jednou z podmínek odhlašovacího 

hromadného řízení byla povinnost osvědčit, že skupinu lze určit 

alespoň v „hrubých rysech“. Toto slovní spojení a celé ustanovení 

nevyhovuje požadavku určitosti na právní normu, což nepřispívá 

právní jistotě obou stran řízení. Doporučujeme ustanovení 

přeformulovat, např. pomocí typizovaných znaků.  

2. Dále vyjadřujeme pochybnost, zda se pro určení účelnosti vymáhat 

právo jednotlivě má částka 10 000 Kč vztahovat u opětujícího se 

plnění pouze na hodnotu jedné splátky. Pokud by se jednalo o měsíční 

plnění, tak by možná vymáhaná částka např. za půl roku činila 60 000 

Kč, což do případů, kde je s ohledem na náklady řízení nerentabilní 

částku soudně vymáhat, podřadit zcela jistě nelze. Doporučujeme 

tedy neposuzovat splátky jednotlivě, ale v celé dlužné částce. 

 

Akceptováno. 

Znění „v hrubých rysech“ bylo 

přeformulováno. 

 

 

Částka 10 000 Kč byla snížena na 5 000 Kč. 

Co se týče opakovaných plnění, je to 

důležité proto, že v jednotlivém případě 

může dojít k tomu, že jednotlivé částky se 

budou lišit a polovina bude částku 

přesahovat druhá nikoliv. Zároveň však jde 

stále o vyvratitelnou domněnku, a pokud by 

tak opakované plnění činilo 60 000Kč, 

prostor pro opt-out by již nebyl. Nicméně 

k připomínce bylo pravidlo 

přeformulováno, že u opakujících se plnění 

soud přihlédne k výši jedné splátky za rok. 

Princip ustanovení byl dále rozveden 

v odůvodnění. 

 K § 32: 

 Dáváme na zvážení, zda zakotvovat ohlašovací hromadné řízení, 

jakožto řízení prioritně využívané. Obavy lze mít především 

z projednávání neurčitých nároků a navyšování počtu žalobců i 

v případech, kde oprávněné osoby nemají o projednání zájem (byť se 

mohou odhlásit). Podotýkáme, že je toto řízení pro hospodářskou soutěž 

zneužitelnější a také organizačně náročnější. 

 

Akceptováno. 

Zákon byl přeformulován tak, že prioritním 

je přihlašovací hromadné řízení. 
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 K § 40 odst. 1 písm. d): 

 Mezi náležitosti hromadné žaloby má mj. patřit uvedení druhu 

hromadného řízení a uvedení všech skutečností a navržení důkazních 

prostředků, které svědčí o naplnění podmínek pro vedení řízení tímto 

způsobem. Upozorňujeme, že dle navrhovaného § 32 je přihlašovací 

hromadné řízení možno vést, jestliže bylo osvědčeno, že nejsou splněny 

podmínky pro vedení odhlašovacího hromadného řízení. V této 

souvislosti podotýkáme, že negativní skutečnosti se v civilním soudním 

řízení zpravidla neprokazují, není nám tedy jasné, jakým způsobem bude 

dané dokazování svědčící pro tento druh hromadného řízení probíhat, 

dané požadujeme vyjasnit. 

Akceptováno. 

Podmínka se bude používat pro odhlašovací 

hromadné řízení, což vyplývá ze změny 

vztahu obou řízení a nového vymezení 

přípustnosti přihlašovacího hromadného 

řízení: 

 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, 

hromadné řízení je možné vést jako 

přihlašovací hromadné řízení.“ 

 K § 40 odst. 1 písm. e): 

 Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě vyjasnit, jak bude 

určováno či jakými prostředky má být určována „přiměřenost“ navržené 

odměny, když návrh zákona jasně stanoví, v jakém rozmezí se výše 

odměny pohybuje, viz § 99. 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě bylo rozvedeno, jak se 

bude postupovat. 

 K § 40 odst. 2: 

 Pojem „zvláštní pověření“ doporučujeme v důvodové zprávě 

blíže přiblížit. Zatímco „zvláštní plná moc“ je obecně užívaný výraz, o 

jehož obsahu nemůže být sporu, slovní spojení „zvláštní pověření“ právní 

řád nezná. Domníváme se, že zamýšleného cíle, by šlo dosáhnout i 

samostatným výrazem „pověření“. 

 

Akceptováno. 

 K § 41 odst. 4: 

 Z odstavce 4 není zcela zřejmé, zda soud může dojít k závěru, že 

druhý způsob hromadného řízení přispěje k účelnějšímu projednání sporu 

i v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro tento způsob stanovené v 

§ 31 a § 32.  

Nadto upozorňujeme na terminologickou nejednotnost návrhu 

zákona, kdy v § 4 vymezuje druhy hromadného řízení, ale ty pak v § 41 

označuje jako „způsob (vedení) hromadného řízení“. 

 

Akceptováno, vysvětleno. 

Soud závěry činí jen za podmínek § 31 a 32. 

 

Definice v § 4 se nově označuje jako 

„způsob vedení hromadného řízení“ 
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 K § 42 odst. 1: 

 Ustanovení doporučujeme přeformulovat, neboť z něj není 

zřejmé, pro „obstarání“ čeho/koho určí soud žalobci lhůtu. Pokud se má 

jednat o správce skupiny, považujeme obrat „obstarat jej“ za krajně 

nevhodný. 

 Obdobně tuto připomínku vztahujeme i k odstavci 2 daného 

ustanovení.  

Akceptováno. 

Bylo navázáno na výměnu žalobce. 

 K § 49 odst. 2: 

 Členové skupiny, kteří se odhlásili z odhlašovacího hromadného 

řízení, mohou zahájit přihlašovací hromadné řízení. Doporučujeme 

vyjasnit vztah tohoto ustanovení s navrhovaným § 41 odst. 4, dle kterého 

se může soud od návrhu žalobce na druh hromadného řízení odchýlit. Zda 

tedy v tomto případě bude soud povinen vždy akceptovat přihlašovací 

hromadné řízení.  

Akceptováno. 

Možnost zahájit přihlašovací hromadné 

řízení byla vypuštěna. 

 

Dále bylo zakotveno, že pokud bude žalobce 

trvat na projednání žaloby v přihlašovacím 

hromadném řízení, soud mu nemůže uložit, 

aby bylo řízení vedeno jako odhlašovací. 

 K § 62 odst. 1: 

 Nepovažujeme za vhodné rozvolňovat způsoby podání oproti 

obecné úpravě zakotvováním nejasných pojmů jako „jiný způsob 

umožňující ověření totožnosti“. Tento doporučujeme vypustit. 

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 57 odst. 1, kde 

oznámení směřuje vůči žalobci.   

Částečně akceptováno. 

V § 62 odst. 1 bylo uvedené odstraněno. V 

§ 57 odst. 1 bylo ponecháno, neboť 

odhlášení musí být upraveno co nejvíce 

neformálně a flexibilně. 

 K § 62 odst. 2: 

 Doporučujeme ustanovení uvést do souladu s navrhovaným § 57 

odst. 2, který nepoužívá opis „náležitosti návrhu na zahájení řízení podle 

zákona upravujícího civilní soudní řízení“, ale přímo vyjmenovává, co 

má „podání“ obsahovat.  

 

Vysvětleno. 

Na rozdíl od odhlášení, které je činěno 

neformálně, je přihláška podáním ve smyslu 

§ 42 OSŘ, proto není nezbytné jeho obsah 

upravovat. 

 K § 65 odst. 2: 

 Dáváme na zvážení, zda by ustanovení nemělo obsahovat 

povinnost soudu před vydáním rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu 

přihlášených osob vyzvat osobu k doplnění přihlášky a až následně 

(pokud by nebyla doplněna, či nebyla doplněna dostatečně) tuto osobu 

vyškrtnout. 

Vysvětleno. 

Soud by měl vyzvat k doplnění přihlášky, 

neboť jde o podání – viz § 43. Uvedené bylo 

zdůrazněno v důvodové zprávě. 
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 K § 66: 

 Doporučujeme ustanovení vypustit, daná skutečnost plyne 

z obecných předpisů upravujících postupy soudů v řízeních.  

Akceptováno. 

 K § 69 odst. 1: 

 Upozorňujeme na duplicitu ustanovení s § 50 a § 53. 

Doporučujeme ji odstranit.  

 

Akceptováno. 

 K § 72: 

 Domníváme se, že rozdělení do podskupin by mělo být vázáno 

na nějaké podmínky (tj. podmínky, za nichž lze k rozdělení přistoupit, a 

případně, podle jakých hledisek lze rozdělení provést). Doporučujeme 

úpravu v tomto smyslu dopracovat. 

 Dále doporučujeme toto obecné ustanovení předřadit § 70 tedy 

plánu řízení, který by rozdělení do podskupin měl obsahovat. 

 

Částečně akceptováno. 

Rozdělení na podskupiny bylo předřazeno. 

 K § 75 odst. 1: 

 Doporučujeme ustanovení formulačně upravit. V současné 

podobě má žalobce v případě skutečnosti, se kterou právní předpisy 

spojují přechod práva nebo povinnosti, ze žalobce (např. jeho smrt) 

navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti převzal výkon 

vlastnického práva k majetku, vstoupl do řízení atd., což z logiky věci 

není možné.  

 

Akceptováno. 

 

 K § 86 odst. 1: 

 Ustanovení doporučujeme revidovat a doplnit. Z navrhovaného 

znění není jasné, jakým způsobem má žalobce členy skupiny individuálně 

vyrozumívat, zda by např. bylo dostatečné pouhé ústní sdělení. 

 

Neakceptováno. 

Uvedené bude rozhodovat v konkrétním 

případě soud, na úrovni zákona není 

nezbytné uvedené otázky blíže upravovat. 
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 K § 86 odst. 3: 

 Nepovažujeme za vhodné, aby procesní předpis hovořil o 

„vhození letáku do poštovní schránky“. Doporučujeme použít např. 

ustálenou formulaci „dalším způsobem v místě obvyklým“. 

 Obecně pak ustanovení považujeme za příliš kazuistické a uvítali 

bychom jeho zobecnění.  

 

Akceptováno. 

 K § 96 odst. 3: 

 Pravomocně přiznaná náhrada újmy má být uspokojena z 

„navrhovatelem“ složené jistoty. Není jasné, kdo je myšlen pojmem 

„navrhovatel“, který se v textu zákona vyskytuje až u řízení o 

zpřístupnění důkazního prostředku. Doporučujeme ustanovení 

formulačně upravit.  

 

Akceptováno. 

 K § 101 odst. 3: 

 Připomínáme, že v navrhovaném § 71 odst. 1 jsou z postupu 

soudu v hromadném řízení vyloučena vybraná ustanovení občanského 

soudního řádu, domníváme se tedy, že je § 101 odst. 3 duplicitní a 

doporučujeme jej vypustit.  

Vysvětleno. 

Zatímco § 71 odst. 1 se týká průběhu řízení, 

§ 101 odst. 3 se týká rozhodnutí soudu. 

 K § 102: 

 Ustanovením je do právního řádu zaváděna nová část rozsudku, 

a to „příloha rozsudku“. Přestože chápeme záměr předkladatele 

zjednodušit soudu vyhotovení rozsudku, tedy zejména identifikaci osob 

zúčastněných na řízení, nejsme si jistí, že je tento postup v souladu 

s právním řádem České republiky, zvláště s ohledem na skutečnost, že 

není nikde stanoveno, že příloha je součástí rozsudku.  

 Dále se domníváme, že ve výroku by na prvním místě měli být 

jasně identifikování všichni známí členové skupiny, následně obecné 

označení členů skupiny, které umožní jejich následnou identifikaci, a až 

nakonec osoby, které se z řízení odhlásily. 

 Doporučujeme ustanovení revidovat a opětovně posoudit 

všechny jeho dopady, např. i pro výkon rozhodnutí.  

Akceptováno. 
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 K § 117: 

 Dovolujeme si vyjádřit pochybnost o srozumitelnosti 

předmětného ustanovení, resp. o právní jistotě, kterou dle našeho názoru 

neposkytuje. Dle našeho přesvědčení bude vedení hromadného řízení 

značně obtížné, tudíž se domníváme, že by bylo vhodnější postup 

v řízeních o dovolání, žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost zahrnout 

do návrhu, zvláště pak ustanovení hromadného řízení ve věci samé, která 

se mají v řízeních o opravných prostředcích použít pouze přiměřeně.  

Částečně akceptováno. 

Vztah byl k úpravě opravných prostředků 

blíže vymezen. 

 K § 126 odst. 3: 

 Pro snadnější pochopitelnost ustanovení doporučujeme 

ustanovení doplnit o skutečnost, že přihláška do exekučního řízení se 

podává soudnímu exekutorovi, který byl zapsán do rejstříku hromadných 

žalob. 

 

Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 K § 127: 

 S ohledem na skutečnost, že je pod číslem jednacím OVA 251/17 

v elektronické knihovně Úřadu vlády České republiky zaevidován návrh 

zákona, kterým se novelizuje exekuční řád, doporučujeme vyjasnit vztah 

navrhovanému paragrafu k novelou zamýšleným změnám (koncentrace 

exekučních řízení u jediného exekutora). 

 Dále doporučujeme přeformulovat odstavec 2, např. na znění: 

„Obdrží-li soud exekuční přihlášku, bez zbytečného odkladu ji postoupí 

exekutorovi, který je zapsán v rejstříku hromadných žalob.“. 

 

Vypořádáno jinak.  
Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 K § 130: 

 Domníváme se, že § 130 bude pro výkon rozhodnutí 

z přihlašovacího hromadného řízení představovat ustanovení, na základě 

kterého budou v řízení vznikat neodůvodněné průtahy. Není nám jasné, 

z jakého důvodu může povinný napadat náležitosti přihlášky, když § 126 

odst. 3 stanoví, že tato musí splňovat náležitosti exekučního návrhu a tyto 

náležitosti pak v návaznosti posuzuju soudní exekutor dle § 128 odst. 1, 

jehož úkony se mají za úkony soudu v prvním stupni. Doporučujeme 

důkladně zvážit důvodnost možnosti podat námitku povinným v této 

věci.  

 

Vypořádáno jinak.  
Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 
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 K § 132 odst. 2: 

 Je-li smyslem odhlašovacího hromadného řízení vydobytí 

pohledávek, které by jinak pro jejich nízkou výši nemělo smysl u soudu 

uplatňovat, považujeme za rozumné, aby správce skupiny měl povinnost 

práva přiznaná členům skupiny rozhodnutím v hromadném řízení i 

vymáhat, neboť nalézací řízení je dle našeho názoru pouhým prvním 

krokem (srov. také navrhovaný postup v insolvenčním řízení dle § 139).  

 Doporučujeme tedy v ustanovení stanovit povinnost žalobce 

práva vymáhat, příp. stanovit důvody, pro které žalobce od vymáhání 

může ustoupit a kdy následně bude k vymáhání oprávněn každý člen 

skupiny. 

 

Neakceptováno.  

Předně upozorňujeme, že v důsledku 

připomínkového řízení došlo ke změně 

koncepce části týkající se výkonu 

rozhodnutí. Nicméně připomínka zůstává 

pro vypořádání relevantní, a proto uvádíme 

následující. Primárně se jedná o osobu 

žalobce, který má výkon rozhodnutí 

iniciovat. Stejně jako žalobce nemá 

povinnost iniciovat nalézací řízení, nemůže 

mít povinnost ani zahajovat řízení 

vykonávací (exekuční). Minimálně z tohoto 

důvodu není dle našeho názoru zcela 

legitimní stanovit žalobci povinnost 

vymáhat přiznané nároky. Naopak za 

rozumnější a spravedlivější považujeme 

konstrukci, kdy žalobce má na výběr – má 

stanovenou lhůtu, na konci které musí být 

zřejmé, zda výkon rozhodnutí „povede“ či 

nikoliv.  

 K § 133 odst. 1: 

 Pojem „pariční lhůta“ je slovním spojením používaným v právní 

nauce, nikoli v právních předpisech, doporučujeme jej nahradit vhodnější 

formulací. 

 

Akceptováno. 

 K § 139 odst. 2: 

 Žalobce se má ve stanovené lhůtě vyjádřit, zda uplatní 

hromadnou pohledávku v insolvenčním řízení. Z ustanovení však 

neplyne, vůči komu vyjádření směřuje, zda vůči soudu nebo 

insolvenčnímu správci. Dané doporučujeme vyjasnit a do ustanovení 

doplnit.  

 

Akceptováno. 

V textu bude slovo „vyjádří“ nahrazeno 

slovy „sdělí soudu“. Nevylučujeme, že ještě 

dílčím způsobem změníme koncept 

vyjádření záměru žalobce uplatnit 

hromadnou pohledávku v IŘ a na něj 

navázané procesní úkony členů skupiny. 
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 K § 142: 

 Doporučujeme vyjasnit, z jakého důvodu je upraven pouze 

konkurs na majetek člena skupiny. Za vhodnější bychom považovali 

zakotvit úpravu a následný postup při rozhodnutí o úpadku člena skupiny 

obecně. 

 Také je nutné vyjasnit, jakým způsobem se má postupovat, pokud 

je v úpadku žalobce v hromadném řízení, neboť na něj se ustanovení dle 

odstavce 4 nevztahuje. 

 

Akceptováno. 

Text odstavce 2 se změní, neboť nebudeme 

vázat oprávnění vykonávat práva člena 

skupiny na konkrétní způsob řešení úpadku, 

nýbrž na přechod dispozičních oprávnění (tj. 

na konkurs i oddlužení). Důvodem je fakt, že 

i v oddlužení se nově bude přiměřeně 

aplikovat úprava konkursu (kvůli formě 

zpeněžení majetkové podstaty). 

 

Dále doplníme důvodovou zprávu. Při 

prohlášení úpadku se logicky nepoužije § 

142, protože okamžitě dojde k odvolání 

správce skupiny podle § 14 odst. 2 ve vztahu 

k § 17 odst. 1 písm. a). 

 K § 148: 

 Ustanovení považujeme za zcela nadbytečné, neboť se nijak 

neodchyluje od obecné úpravy. Navrhujeme jej vypustit.  

Neakceptováno. 

U usnesení obecně platí předběžná 

vykonatelnost, ledaže zákon stanoví, že je 

usnesení vykonatelné až od právní moci (viz 

§ 171 odst. 3 OSŘ). Odchylka od obecné 

úpravy zde tedy je a bylo potřeba ji do 

zákona upravit. 

 

 

 K § 150: 

Konstrukci týkající se ochrany obchodního a jiného tajemství 

považujeme za nejasnou. Máme za to, že by bylo vhodnější již v zákoně 

upravit povinnost zachovávat mlčenlivost, a nikoliv ji pak ještě duplicitně 

stanovovat rozhodnutím. V této souvislosti poukazujeme na to, že návrh 

zákona povinnost zachovávat mlčenlivost upravuje v § 153 odst. 1. Toto 

ustanovení hovoří o povinnosti zachovávat mlčenlivost o dokumentech, 

což je sice nevhodná legislativní úprava, ale zřejmě i tak by bylo nutno 

dovodit, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje na skutečnosti 

v dokumentech obsažené, respektive na obchodní a jiné tajemství. 

Akceptováno. 

Ochrana obchodního tajemství byla 

zpřesněna. 
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Doporučujeme ustanovení upravující ochranu obchodního a jiného 

tajemství revidovat. 

 K § 151: 

Tuto úpravu považujeme za zmatečnou, neboť byla-li povinnost 

zpřístupnit dokumenty pravomocně uložena, tak již žádné řízení neběží. 

Následky nesplnění povinnosti mají pak být řešeny buď v rámci 

vykonávacího řízení, nebo v odpovídajícím odpovědnostním režimu. 

Doporučujeme proto tuto úpravu vypustit. 

Akceptováno. 

 K § 172 odst. 2: 

 Dle ustanovení se právnická osoba pro účely tohoto zákona 

považuje za odborně způsobilou tehdy, mají-li všichni její odpovědní 

zástupci vysokoškolské vzdělání. Tato podmínka je dle našeho názoru 

poněkud nadsazená, zajisté bude právnická osoba kvalitně vykonávat 

činnost správce skupiny, i pokud pouze právě jeden za ni jednající a 

vystupující odpovědný zástupce bude mít vysokoškolské vzdělání. 

Vysvětleno. 

Správce skupiny – právnická osoba může 

mít obecně několik odpovědných zástupců, 

v řízení však vystupuje vždy jen 1. Proto je 

nezbytné, aby všichni tito odpovědní 

zástupci podmínku splňovali. 

 

Je třeba zopakovat, že uvedené je jedním 

z důležitých preventivních opatření. Pokud 

je správcem skupiny právnická osoba, musí 

mít vždy odpovědného zástupce-fyzickou 

osobu, která splňuje všechny zákonem 

stanovené náležitosti pro správce skupiny. 

 K § 174 odst. 1: 

 Doporučujeme jasně stanovit, že akreditace se uděluje na dobu 

10 let, a to s ohledem na právní jistotu adresátů normy. Z navrženého 

ustanovení plyne, že je v podstatě na volbě Ministerstva spravedlnosti, na 

jak dlouho akreditaci udělí. 

 

Akceptováno. 

 Připomínky legislativně-technické  
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 K § 1: 

 Zavedené legislativní zkratky „hromadná žaloba“ a „hromadné 

řízení“ jsou v rozporu s čl. 40 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle 

něhož vymezení nového právního termínu nelze nahrazovat zavedením 

legislativní zkratky. 

 Dále doporučujeme v písmeni b) slova „o věcech“ vypustit, popř. 

nahradit tato slova slovy „o sporech“ tak, aby pojmosloví navazovalo na 

písmeno a), na něž se v ustanovení odkazuje.  

 

Akceptováno. 

 

 

 K § 2: 

 Navrhujeme v nadpisu daného ustanovení vypustit slovo 

„zákona“ pro nadbytečnost.  

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo přesunuto do části věnující 

se pravomoci soudu. 

 K části první hlavě II – k nadpisu: 

 Doporučujeme nadpis přeformulovat, např. na znění „Pravomoc 

a příslušnost soudu“. Řízení o hromadných žalobách má být zvláštním 

druhem civilního řízení a zákon upravující civilní soudní řízení se má 

použít přiměřeně, není nutné tuto skutečnost zdůrazňovat slovy „Některá 

ustanovení“.   

 

Akceptováno. 

 

 K § 15 odst. 1: 

 Navrhujeme, aby odstavec 1 byl zařazen do § 38 a § 39, kam 

systematicky náleží.  

Akceptováno jinak. 

Došlo k vypuštění § 38 a 39 a jejich přesunu 

do ustanovení o subjektech. 

 K § 17 odst. 1: 

 S ohledem na navrhované znění § 23 odst. 1 doporučujeme slova 

v úvodní části ustanovení „kdykoliv za řízení“ vypustit.  

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 K § 17 odst. 1 písm. b): 

 Navrhujeme formulačně upravit znění písmene b), které je 

v současné podobě poměrně obtížně srozumitelné. V zájmu logické 

posloupnosti by bylo vhodnější nejprve uvést část „zanikla-li mu 

akreditace k výkonu činnosti správce skupiny nebo byla-li mu platnost 

pozastavena …“ a až následně „nebo mu byla z jiného důvodu odňata či 

zrušena“. 

 

Akceptováno 

 

 K § 17 odst. 1 písm. c) a d): 

 Předmětná ustanovení obsahují neurčité pojmy, které není 

vhodné v právním předpise uvádět. Jedná se o slova „odpovídajícím 

způsobem“, které navrhujeme nahradit např. ustáleným pojmem „řádně“ 

a slovo „zřejmě“, které doporučujeme vypustit.  

Akceptováno. 

  

K § 20 odst. 3: 

 Navrhujeme slovo „vedení“ nahradit slovem „zahájení“, neboť 

lépe vystihuje následný postup. Zároveň upozorňujeme, že např. § 56 

odst. 2 používá slovní spojení „známé členy skupiny vyrozumí soud o tom, 

že mohou podat individuální žalobu“.  

Akceptováno. 

 K § 40 odst. 1 písm. a): 

 Doporučujeme písmeno a) formulačně upravit, např. na znění: 

„a) identifikační údaje členů skupiny, kteří jsou žalobci známi,“. 

 

Akceptováno. 

 

 K § 44 písm. h): 

 Slova „nejméně v délce 3 měsíců a nejvíce v délce 6 měsíců“ 

navrhujeme nahradit např. slovy „, která činí alespoň 3 měsíce, 

maximálně však 6 měsíců“. Popř. je vhodné sjednotit terminologii se 

zbytkem návrhu (srov. § 79 odst. 2). 

Akceptováno. 

 K § 45 odst. 1 písm. b) bodu 2: 

 Doporučujeme slovo „se“ za slovem „řízení“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

Akceptováno. 
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 K § 48: 

 Návrh zákona není jednotný v užívání pojmů „stavení 

(pokračování) promlčecí doby“ a „stavení (pokračování) běhu promlčecí 

doby“, doporučujeme používat v textu zákona pouze jedno z daných 

slovních spojení.  

Akceptováno. 

 K § 50: 

 Slova „o právech dalších osob se stejným či obdobným 

skutkovým nebo právním základem“ doporučujeme vypustit. Jedná se o 

podstatu hromadného řízení, kterou není nezbytné opakovat. 

 

Neakceptováno. 

Konkretizace toho, na co § 50 dopadá, je 

s ohledem na zásadní význam překážky 

litispendence důležitá z důvodu právní 

jistoty. 

 K § 56 odst. 1: 

 Navrhujeme slova „ve věci samé“ vypustit pro nadbytečnost, 

 

Neakceptováno. 

Je nezbytné důsledně používat zavedenou 

legislativní zkratku. 

 

 K § 76 a § 81: 

 Upozorňujeme na terminologickou nejednotnost, kdy v § 76 odst. 

2 se hovoří o „jakýchkoliv dalších dohodách“, zatímco § 81 odst. 2 písm. 

c) bod 4 operuje s pojmem o „jakýchkoliv dohodách či smlouvách“. 

Máme za to, že dohoda je pojem obecnější, zahrnující též smlouvy, proto 

preferujeme návrh sjednotit na výraz „všech dalších dohodách“. 

 

Vypořádáno jinak. 

Uvedené pravidlo bylo k připomínce jiného 

připomínkového místa vypuštěno pro 

nadbytečnost (zároveň bylo doplněno do 

odůvodnění). Všechny dohody jsou součástí 

smíru a musí být proto jako součást smíru 

předloženy soudu. 

 K § 88: 

 Navrhujme slova „by mělo obsahovat“ nahradit slovem 

„obsahuje“ a slova „v jednoduchém a snadno srozumitelném jazyce“ 

vypustit pro nadbytečnost.  

Akceptováno. 

 

 K § 106 odst. 1: 

 Doporučujeme za slovo „odstraní“ vložit slovo „případné“, 

neboť ne vždy musí návrh na vypořádání chyby a nejasnosti obsahovat. 

Akceptováno. 
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 K § 109: 

 Namísto spojení „obecný vzorec, který výpočet plnění 

náležejících jednotlivým členům skupiny umožní“ doporučujeme užívat 

spojení „způsob výpočtu plnění náležející jednotlivým členům skupiny“. 

 Dále považujeme písmeno b) za duplicitní. Již z písmene a) 

plyne, nejde-li určit souhrnnou výši plnění, stanoví se určitý způsob 

výpočtu plnění náležející jednotlivým členům skupiny. 

 

Akceptováno. 

 

 K § 125: 

 Dle našeho názoru není vhodné hovořit obecně o „exekučním 

titulu“. Považujeme za příhodnější použít slova „rozhodnutí, které je 

exekučním titulem“. V následujícím textu už by pak bylo možné hovořit 

pouze o „exekučním titulu.“ 

Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 K § 134 odst. 2: 

 Upozorňujeme, že slovo „uspokojena“ bývá užíváno ve spojení 

se slovy „pohledávka,“, „právo“ či „oprávněný“, nikoli však se slovem 

„částka“. Doporučujeme jej tedy nahradit vhodnější formulací, např. 

„splněna složením do soudní úschovy“.  

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 140 odst. 2. 

Neakceptováno. 

Konstrukce „uspokojení plnění do soudní 

úschovy“ je přesnější. Uspokojování 

pohledávky je proces upravený 

insolvenčním zákonem, splnění zase způsob 

zániku závazku podle ObčZ. Oba termíny 

jde odlišit jako „postup“ a „výsledek“.  

Důvodem tohoto ustanovení totiž není 

regulovat možnosti splnění dluhu, nýbrž 

regulovat tok financí z insolvenčního řízení 

přímo do soudní úschovy. Důležité je omezit 

insolvenčního správce v nakládání 

s výtěžkem tak, aby nedocházelo k 

vyplácení výtěžku přímo žalobci, který je 

v postavení fiktivního věřitele z titulu 

hromadné pohledávky (ochrana členů 

skupiny před zadržováním vymoženého 

plnění žalobcem je přece základní princip 

HŘ).  
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 K § 156 odst. 1: 

 Doporučujeme upravit odkaz na § 155, žaloba na náhradu újmy 

by měla směřovat k porušení povinností stanovených v § 152 nebo § 153. 

Akceptováno. 

 

 K § 158 odst. 1 písm. b): 

 Navrhujeme text odstavce zakončit tečkou. 
Akceptováno. 

 

 K § 167 odst. 2: 

 Navrhujeme namísto slovního spojení „se vyžaduje akreditace“ 

použít formulaci „správce skupiny musí mít akreditaci“. 

Akceptováno. 

 

 K § 168 odst. 2: 

 Upozorňujeme, že ustanovení, dle kterého může právnická osoba 

vykonávat činnost správce skupiny jen prostřednictvím odpovědného 

zástupce, se v textu zákona objevuje na několika místech, např. v § 177. 

Navrhujeme v tomto směru text revidovat. 

Akceptováno. 

 

 K § 170 odst. 5: 

 Navrhujeme ustanovení zjednodušit a stanovit, že doklady podle 

odstavců 2 až 4 nesmí být starší 3 měsíců. 

Akceptováno 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Mgr. Vlastislav Svoboda 

Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 

tel. 234812179 

1. Obecně k materiálu: S předkládaným materiálem nelze souhlasit, 

jelikož v jednotlivých ustanoveních navrhovaného právního předpisu 

je obsaženo množství nestandardních a značné neurčitých pojmů, 

jejichž praktická aplikace by závažným způsobem narušila právní 

jistotu, a to nejen z hlediska činnosti soudů, ale i z hlediska uplatnění 

práv potenciálními účastníky hromadných žalob, ať už v pozici 

žalobce či v pozici žalovaného. Uvedené pojmy by bylo nutno 

interpretovat teprve na základě budoucí judikatury, což 

nepovažujeme za vhodné, jelikož je zde velmi ohrožen princip 

rovnosti a hlavní činností soudu by také mělo být rozhodování o věci 

Akceptováno. 

V zájmu posílení právní jistoty byly neurčité 

právní pojmy odstraněny či zpřesněny všude 

tam, kde to bylo možné. Popřípadě bylo 

doplněno bližší vysvětlení do důvodové 

zprávy. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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samé, nikoli o jednotlivých nejasných procesních institutech. 

Uvedený stav by tak odporoval samotnému cíli, který byl 

předkládanému zákonu stanoven, jelikož ochrany individuálních 

práv by na základě takovéto úpravy nebylo prakticky možno 

dosáhnout a nemožností aplikace procesních institutů by byly 

zahlcovány soudy a vznikaly by značné administrativní dopady. S 

ohledem na vše výše uvedené požadujeme materiál přepracovat, a to 

zvláště z hlediska v materiálu užité terminologie. V doporučujících 

připomínkách níže uvádíme některé konkrétní příklady námi 

naznačeného problému. 

 

 2. Obecně k materiálu: Upozorňujeme, že některé užívané pojmy 

v materiálu evokují jiný význam, než ten, který je jim předkladatelem 

přisuzován. Příkladem lze zmínit navrhované legislativní zkratky 

„odhlašovací hromadné řízení“ a „přihlašovací hromadné řízení“, z 

pohledu jazykového by se mělo jednat o řízení, jehož předmětem 

je odhlášení, resp. přihlášení členů skupiny. Tak tomu ovšem není, 

uvedené legislativní zkratky jsou značně zavádějící. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 

Vysvětleno. 

Uvedené pojmy byly zvoleny po dlouhých 

debatách jako české ekvivalenty opt-in a 

opt-out. V připomínce namítané označení by 

jistě bylo výstižnější, bohužel by však bylo 

nezbytné jej všude opisovat a tomu se chtěl 

předkladatel vyhnout. 

 

 

 3. K § 3 písm. e): V předmětném ustanovení je stanoveno, že stranou 

se rozumí žalobce a žalovaný. Doporučujeme slovo „a“ nahradit 

slovem „nebo“, jelikož spojka „a“ má slučovací význam a jednou 

stranou není žalobce a žalovaný dohromady, ale jsou to dvě různé 

strany. 

 

Vypořádáno jinak. 

Uvedená definice byla pro nadbytečnost 

k připomínce jiného připomínkového místa 

vypuštěna. 

 

 4. K § 6 odst. 2 a § 7 odst. 1: Doporučuje slova „a dbá na jeho poctivý 

průběh“ v § 6 odst. 2 a slova „musí být vedeno poctivě“ v § 7 odst. 1 

vypustit, jelikož zásada o poctivém vedení řízení se v procesních 

předpisech neobjevuje, lze ji dovodit již z účelu uvedeného v § 6 odst. 

1 a její výslovné uvedení by tak bylo nadbytečné a z pohledu 

právního řádu neobvyklé.  

Částečně akceptováno. 

Povinnost soudu dbát na to, aby řízení mělo 

poctivý průběh, byla vypuštěna. 
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 5. K § 7 odst. 2: Z předkládaného materiálu nám není jasné, z jakého 

důvodu je nutné blíže určovat členy skupiny slovy „, jejichž práva 

jsou předmětem sporu“. V souvislosti s navrhovaným § 3 písm. a) 

a b) se domníváme, že členem skupiny nemůže být jiná osoba než ta, 

jejíž práva jsou předmětem sporu, avšak výslovným uvedením 

předmětných slov lze výkladem dospět k opačnému závěru. 

Doporučujeme předmětná slova odstranit příp. výše uvedené 

vysvětlit. 

 

Akceptováno. 
 

 6. K § 12 odst. 2 písm. a): Souhlasíme s tím, aby člen skupiny, který 

nepodal hromadnou žalobu, měl také v hromadném řízení právo být 

slyšen, avšak toto právo, i když jej zmiňuje právní teorie a judikatura, 

není v právních předpisech dostatečně konkretizováno. S ohledem na 

uvedené doporučujeme materiál změnit či doplnit. 

 

Neakceptováno. 

Právo být slyšen je dostatečně 

konkretizováno v judikatuře soudů a není 

tedy nezbytné jej blíže vymezovat. 

Konkrétní způsob uplatnění ostatně 

upravuje ustanovení o výkonu práva být 

slyšen. 

 7. K § 17 odst. 1 písm. c): Upozorňujeme, že pojem „odpovídajícím 

způsobem“ je značně neurčitý a jelikož je samotná jeho interpretace 

spojena s odvoláním správce skupiny, doporučujeme předmětný 

pojem změnit a přesněji určit.  

 

Akceptováno. 

Pojem byl nahrazen pojmem řádně. 

 8. K § 20 odst. 2: Z předkládaného materiálu nám není zřejmé, 

jakým způsobem bude dosaženo toho, aby nový správce skupiny nebyl 

vázán těmi úkony provedenými v hromadném řízení, které jsou ve 

zjevném rozporu se zájmem skupiny, tedy zda soud prohlásí některé 

úkony za zjevně rozporné se zájmem skupiny či zda bude zvolen jiný 

model. Doporučujeme uvedené vysvětlit a materiál v daném ohledu 

doplnit. 

Akceptováno. 

 

 9. K § 29 písm. c): Obdobně, jako u naší předchozí připomínky 

doporučujeme i v souvislosti s předmětným písmenem upřesnit 

podmínky vedení hromadného řízení, jelikož pojem „právo … pro 

skupinu příznačné“ není dále v materiálu definován a mohou tak v daném 

ohledu vznikat pochybnosti. 

 

Akceptováno.  
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10. K § 31 odst. 1 písm. b): Upozorňujeme, že právní řád obecně 

nepoužívá slovní spojení „v hrubých rysech“. Doporučujeme uvedené 

slovní spojení nahradit obdobným používaným pojmem např. slovem 

„přibližně“. 

 

Akceptováno. 

 11. K § 34 písm. b), § 39 písm. b) a § 73 odst. 1 písm. a): S ohledem na 

čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme vložit čárku 

před slovo „nebo“, které se nachází na konci předmětných ustanovení. 

 

Akceptováno. 

 

 12. K § 42 odst. 1 a 2: Slovní spojení „obstarání správce skupiny“ 

nebo „obstarání zájmového spolku“ nepovažujeme za vhodná a 

doporučujeme je zcela změnit. 

Akceptováno. 

 

 13. K § 67 odst. 1: Předmětné navrhované ustanovení stanovuje, že 

k rozhodnutí o členství osoby ve skupině postačí, je-li členství alespoň 

pravděpodobné a nejsou o něm vážné pochybnosti. Dle našeho názoru je-

li něco pravděpodobné, nejsou o tom vážné pochybnosti, a proto 

doporučujeme slova „a nejsou o něm vážné pochybnosti“ odstranit. 

Akceptováno. 

 

 14. K § 69 odst. 2: Upozorňujeme, že v předmětném ustanovení je 

nesprávně uvedeno slovo „neohlášeného“ místo slova „neodhlášeného“. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.  

Akceptováno. 

 

 15. K § 70: Není nám zcela jasný smysl samotného plánu řízení a 

domníváme se, že jeho vyhotovování je v kontextu práva procesního 

zcela nadbytečné a z pohledu právního řádu neobvyklé. Doporučujeme 

předmětné ustanovení odstranit. 

Neakceptováno. 

Uvedený institut předvídá i nový civilní řád 

soudní. Nadto je pro členy skupiny důležité, 

aby věděli, jak bude řízení probíhat. 
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 16. K § 81 odst. 1: Nepovažujeme za vhodné blíže definovat, kdy je 

smír v zájmu skupiny, a to zvláště neurčitými pojmy, jako „spravedlivý, 

rozumný a přiměřený“. Doporučujeme předmětné ustanovení odstranit.  

Částečně akceptováno. 

Cílem ustanovení je lépe vymezit, kdy bude 

smír v zájmu skupiny. Ustanovení bylo 

přeformulováno tak, že smír je v zájmu 

skupiny, pokud je spravedlivý a rozumný. 

 17. K § 101 odst. 3: V předmětném ustanovení je použit termín 

„rozkazní řízení“, avšak tento termín není dále blíže určen a občanský 

soudní řád tento termín také neobsahuje. Doporučujeme stanovený termín 

v materiálu blíže určit a materiál v daném ohledu změnit či doplnit. 

Neakceptováno. 

Uvedený pojem je ustálený v teorii i praxi a 

bude obsažen též v novém civilním řádu 

soudním. Stávající OSŘ jej nezná a hovoří o 

jednotlivých platebních rozkazech. Pokud 

bychom chtěli použít dikci OSŘ, bylo by 

nezbytné vypsat jednotlivé typy platebních 

rozkazů. 

 

V důvodové zprávě však byl uvedený pojem 

jednoznačně vymezen. 

 18. K § 109 písm. a): Domníváme se, že matematické vzorce 

by ve výrokové části rozsudku neměly být obsaženy, a proto 

doporučujeme materiál v daném ohledu změnit.  

Akceptováno. 

 19. K § 118: Předmětné ustanovení upravuje odpovědnost žalobce, a 

to zcela nesystémově mezi opravnými prostředky. Je-li úmyslem 

předkladatele zakotvit odpovědnost žalobce nad rámec občanského 

zákoníku, měl by tak učinit např. ve společných ustanovení návrhu 

zákona. Upozorňujeme také na skutečnost, že žalobci nebyla stanovena 

právní povinnost (například obstarat si vyjádření členů skupiny) a nelze 

jej tedy shledávat právně odpovědným. Doporučujeme materiál doplnit a 

změnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 

Uvedené ustanovení je zvláštním pravidlem, 

které se vztahuje k možnosti podávat 

opravné prostředky, resp. k povinnosti 

umožnit členům skupiny se k podání 

opravných prostředků vyjádřit a vzít toto 

vyjádření v potaz při úvahách o podání 

odvolání. Z tohoto důvodu je zde na tuto 

povinnost navázána i odpovědnost. 

 

V obecné rovině se odpovědnost žalobce 

nenormuje, ale nelze vyloučit, že poruší-li 

žalobce svoji povinnost, např. povinnost 

jednat v zájmu členů skupiny, bude 
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odpovědný podle ustanovení občanského 

zákoníku o odpovědnosti za újmu. 

 20. K § 127 odst. 1 písm. a): Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný 

pododstavec není v daném odstavci poslední, měl by být z formálního 

hlediska ukončen čárkou a nikoli tečkou a dále by také odkaz na 

ustanovení jiného paragrafu měl být změněn ve smyslu čl. 45 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. S ohledem na výše uvedené doporučujeme 

slova „odstavce 1.“ nahradit textem „odst. 1,“.  

Akceptováno. 

 21. K § 133 odst. 1:  Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „pariční 

lhůta“ není v právním řádu obecně vymezen, doporučujeme uvedený 

pojem nahradit např. běžně používanou formulací „lhůta k plnění“.  

Akceptováno. 

 22. K § 143 odst. 1: Upozorňujeme, že dle čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády by zavedená legislativní zkratka měla být 

uvedena v jednotném čísle. S ohledem na uvedené doporučujeme 

navrhovanou legislativní zkratku změnit tak, že se slovo „dokumenty“ 

nahradí slovem „dokument“. 

Akceptováno jinak. 

Pojem dokumenty byl k připomínce jiného 

připomínkového místa nahrazen pojmem 

„důkazní prostředek“. 

 23. K § 158 a 159: Poněkud nesystémově předmětné ustanovení 

zmiňuje pokuty za protiprávní čin. Nejedná se o procesní institut 

(pořádkovou pokutu), ale o autoritativní rozhodnutí „v prvním stupni“. 

Podle jakých procesních pravidel se bude postupovat? Kdo bude plnit roli 

vyšetřovatele/žalobce, který předkládá důkazy o spáchání deliktu. Soudy 

tuto úlohu typicky neplní. Jedná se o kvazi trestní řízení? Svou 

povahovou se spíše jedná o přestupek. Ty nicméně neprojednávají soudy. 

Samotnou konstrukci celého předmětného paragrafu však nepovažujeme 

za vhodnou, kde např. k navrhovanému odstavci 1 je třeba upozornit, že 

jestliže je způsoben protiprávní čin, odpovědnosti se pachatel nezbaví 

poukazem, že jej k tomu vedl vážný důvod a slova „bez vážného důvodu“ 

by tak měla být z tohoto ustanovení odstraněna. Doporučujeme materiál 

zcela změnit a zohlednit výš uvedené. 

Akceptováno. 

Úprava byla změněna na přestupky. 
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 24. K § 158 odst. 1: Z hlediska formálního doporučujeme čárku na 

konci předmětného odstavce nahradit tečkou. 
Akceptováno. 

 

 25. K § 158 odst. 2: Z předkládaného materiálu není jasné, která osoba 

je označena za „soutěžitele“. Doporučujeme uvedené lépe stanovit či 

příp. vhodně doplnit odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, ve 

kterém je tato osoba vymezena. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

ÚVČR – VÚV 

Mgr. Bc. Tereza Zavadilová, 

zavadilova.tereza@vlada.cz 

2. K § 1: 

Označení „hromadné řízení“ není legislativní zkratkou, nýbrž definicí. 

Z tohoto důvodu by měla být definice „hromadného řízení“ přesunuta 

do ustanovení § 3 Vymezení základních pojmů. Rovněž by bylo 

vhodnější v § 3 definovat hromadnou žalobu. 

O legislativní zkratky se rovněž nejedná v případě ustanovení § 4 

(„odhlašovací hromadné řízení“ a „přihlašovací hromadné řízení“) a 

ustanovení § 5 („řízení o přípustnosti hromadné žaloby“ a „hromadné 

řízení ve věci samé“). Opět jde o definice. Bylo by tedy vhodné tuto 

skutečnost zohlednit a příslušná ustanovení upravit. Například takto: 

„(1) Hromadné řízení je možné vést jako odhlašovací hromadné 

řízení, nebo přihlašovací hromadné řízení. 

(2) Odhlašovacím hromadným řízením se rozumí hromadné řízení o 

právech všech členů skupiny s výjimkou těch, kteří se z řízení 

odhlásili. 

(3) Přihlašovacím hromadným řízením se rozumí hromadné řízení o 

právech členů skupiny, kteří se do řízení přihlásili.“ 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 2. K § 11 odst. 2: 

Doporučujeme vypustit slova „písm. a) až e)“. 

Vzhledem k tomu, že ve všech věcech uvedených v odstavci 1 má 

vždy rozhodovat senát, je zcela nadbytečné uvádět výčet písmen. 

 

Vypořádáno jinak. 

Bude vypuštěno rozhodnutí senátní. 

V prvním stupni bude rozhodovat na 

krajském soudu samosoudce, tudíž odstavec 

2 bude zcela vypuštěn pro nadbytečnost. 
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Tato připomínka je doporučující. 

 

 

 3. K § 57 odst. 5: 

Doporučujeme slova „v odstavci 1, 2 a 3“ nahradit slovy „v odstavcích 

1 až 3“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 4. K § 68 odst. 2: 

Doporučujeme slovo „uvedeni“ nahradit slovem „uvedeny“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 5. K § 69 odst. 2: 

Doporučujeme slovo „neohlášeného“ nahradit slovem 

„neodhlášeného“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 13. K § 111: 

Doporučujeme v nadpisu za slovo „vyplacení“ vložit slovo 

„peněžitého“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 14. K § 112: 

Doporučujeme v odstavci 1 za slovo „vyplacení“ vložit slovo 

„peněžitého“ a v odstavci 2 za slovo „výše“ vložit slovo „peněžitého“. 

Dále v odstavci 1 doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit slovem 

„odst.“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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 15. K § 117: 

Doporučujeme za slovo „dovolání,“ vložit slovo „o“ a za slova „řízení 

a“ vložit slova „o žalobě“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

 

 16. K § 156 odst. 1: 

Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo financí 

JUDr. Stanislava Vosková 

Stanislava.Voskova@mfcr.cz 

VO 2901 

 

1. Obecně 

Považujeme za problematické, aby se přijímal zákon, který upravuje 

otázku, která bude v následujících letech řešena na evropské úrovni.  U 

takto komplexní a zásadní úpravy považujeme za žádoucí  počkat až na 

unijní předpis a český zákon o hromadných žalobách v návaznosti na 

něj tak, aby následně nemusel být čerstvě přijatý zákon ve větším 

rozsahu novelizován. Takový postup přináší nejistotu do právního řádu. 

Navíc by navrhovaná úprava měla navazovat, resp. by měla podpůrně 

používat úpravu občanského práva procesního, kde se (jak vyplývá 

z důvodové zprávy) počítá s přípravou nového kodexu. Navrhovaný 

zákon je tak z tohoto pohledu úpravou poněkud předčasnou, byť 

upravuje problematiku, po které je společenská poptávka a jejíž řešení 

je možné považovat za žádoucí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Návrh zákona je přijímán tak, aby 

respektoval principy směrnice, o čemž 

svědčí i podrobná analýza v kapitole 5 a dále 

též pozitivní stanovisko Odboru 

kompatibility Úřadu vlády. 

 

Návrh zákona je též připravován neutrálně 

tak, aby byl plně použitelný i po přijetí 

rekodifikace civilního procesu. 

 

Ve vztahu k námitkám směřujícím ke 

směrnici chceme nicméně upřesnit, že do 

zákona byla doplněna podmínka 

transparentního financování a dále, že došlo 

k jednoznačnějšímu vymezení neziskového 

subjektu v souladu se směrnicí a k posílení 

jeho role. 
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Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 2. Personální požadavky 

Ministerstvo financí v době, kdy vláda České republiky deklarovala 

svůj záměr snížit počty zaměstnanců ve státní správě, trvá na tom, že 

zvýšenou potřebu pracovníků MSpr v souvislosti s přijetím návrhu 

zákona o hromadných žalobách je nutné zabezpečit v rámci 

disponibilních kapacit v personální oblasti kapitoly MSpr. Do 

relevantních částí materiálu (důvodové zprávy) požadujeme uvést 

výslovnou deklaraci, že veškeré dopady do personální a platové oblasti 

v souvislosti s přijetím navržené právní úpravy budou zajištěny z 

disponibilních kapacit rozpočtové kapitoly MSpr, tj. bez nároku na 

jejich zvýšení. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

 3. Náklady spojené s přijetím navrhované úpravy 

Ministerstvo financí požaduje doplnit důvodovou zprávu o výslovné 

konstatování, že náklady na vývoj a správu provozu elektronického 

rejstříku hromadných žalob budou hrazeny ze schválených 

rozpočtových prostředků kapitoly MSpr a nebudou vznášeny dodatečné 

požadavky na jejich navýšení. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno. 

 

 4. K důvodové zpráva 
Důvodová zpráva zcela opomíjí případné dopady na subjekty (žalované 

osoby) napojené (ať již přímo či nepřímo) na veřejné rozpočty (např. 

dopravní podniky, ČEZ, Česká pošta s.p.). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě bude doplněno 

zhodnocení dopadů na soukromé subjekty 

(vč. těch, napojených na veřejné rozpočty). 
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 5. Absence tzv. změnového zákona 

Návrh takto zásadní změny v právním řádu bude třeba promítnout do 

dalších právních předpisů. Tyto změny by měly být včleněny do 

samostatného zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

příjetím zákona o hromadných žalobách (tzv. změnový zákon). 

Považujeme za nezbytné, projednávat tento změnový zákon souběžně s 

vlastním zákonem tak, aby byla zajištěno dostatečné promítnutí 

souvisejících změn do právního řádu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 Akceptováno. 

Návrh změnového zákona byl rozeslán do 

MPŘ. 

 

 6. K § 3 písm. g)  

Vymezení správce skupiny ve vztahu k osobě oprávněné podat 

hromadnou žalobu je nepřesné, neboť správce skupiny činí i další 

úkony. Navíc osobou oprávněnou podat hromadnou žalobu, která 

splňuje požadavky tohoto zákona, může být i žalobce, aniž by byl 

správce skupiny. Navrhujeme definici pro nadbytečnost vypustit, 

nebude-li připomínce vyhověno, alespoň upravit, aby více odpovídala 

jeho funkčnímu postavení v rámci zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Definice byla vypuštěna. 

 17. K §8   

Považujeme za velice nešťastné, takto neurčitě vymezit užití obecného 

procesního předpisu (přiměřeně, není-li to v rozporu s účelem a 

zásadami hromadného řízení). Zejména je problematické, klást na 

adresáty tíhu rozhodnutí, co je, a co není v rozporu se zásadami řízení 

o hromadných žalobách. Ad absurdum, jsou některá pravidla 

doručování dle OSŘ v rozporu účelem hromadného řízení, neboť 

„zbytečně zdržují“ a nezajistí účinné a hospodárné vymožení práv 

jednotlivců? Odpověď nemusí být vždy jednoznačná. Požadujeme toto 

Akceptováno. 

Byla uvedena obdobná aplikace procesního 

předpisu s tím, že důvodové zprávě bylo 

dále rozepsáno, co za ustanovení je 

v rozporu s účelem a zásadami hromadného 

řízení. 
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ustanovení přeformulovat, zejména s ohledem na právní jistotu 

adresátů. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 18. K § 9 odst. 1  

Ustanovení nepočítá se situací, že se člen skupiny z řízení odhlásí. Podle 

tohoto ustanovení se již nadále nebude moci obrátit např. na finančního 

arbitra, což je nepřijatelné. Požadujeme úpravu textu ustanovení.  Není 

zřejmé, zda odst. 2 tuto situaci vyřeší, neboť odst. 1 stanovuje pravidlo 

pro všechna řízení, která jsou zahájena podáním hromadné žaloby. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Odkazuje se na obdobnou aplikaci vztahu 

individuálního a hromadného řízení, proto 

pokud se člen skupiny odhlásí, může podat 

návrh k finančnímu arbitrovi. Uvedené bylo 

doplněno explicitně do důvodové zprávy, 

aby nepanovaly v praxi obdobné 

pochybnosti. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 19. K § 31 

Navrhovanou úpravu odhlašovacího řízení považujeme za příliš 

širokou. Domníváme se, že stát by měl ochranu oprávněných zájmů 

umožňovat, nikoliv vnucovat. V této souvislosti považujeme úpravu, 

kde není stanoven minimální počet členů skupiny a výše hodnoty práva, 

u kterého se má zato, že se nevyplatí jednotlivě vymáhat, je nastavena 

na 10 tis. Kč, za neadekvátní. Rovněž považujeme za nezbytné 

upozornit, že právě zejména odhlašovací řízení v sobě nese možnost 

zneužívání ve prospěch komerčních subjektů a nátlaku na potencionální 

žalované (pro které bude případná žaloba zdrojem reputačního 

poškození). Považujeme za nezbytné znovu zvážit, zda obsah zákona 

neomezit pouze na hromadná řízení přihlašovací. Pokud by již mělo být 

odhlašovací řízení v právní úpravě zachováno, je třeba jen zcela 

pregnantně vymezit, a to zejména na případy, kde je dán i veřejný zájem 

(např. ochrana spotřebitele). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Částka byla snížena na 5 000 Kč. Podmínka 

určitelnosti skupiny byla zpřesněna. 

 

V rámci odhlašovacího hromadného řízení 

byla dále doplněna podmínka nezbytnosti 

souhlasu alespoň 20 členů skupiny či 

alternativně neziskové organizace, přičemž 

tato byla vymezena jako etablovaná, 

nezávislá a dlouho působící, tj. nebude 

možné založit neziskovou organizaci ad hoc. 

 

V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že 

koncepce zákona byla změněna tak, že 

přihlašovací hromadné řízení by mělo mít 

jasnou prioritu proti odhlašovacímu 

hromadnému řízení. 
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 20. K § 51 a § 53 odst. 2   

Povinnost soudu informovat potenciální členy skupiny přihlašovacího 

hromadného řízení považujeme za naprosto nepřiměřenou zátěž pro 

soudy. Předkladatel zřejmě nebere v potaz, jak se projeví toto pravidlo 

v praxi. Soudce bude muset pravidelně (zřejmě denně) kontrolovat 

rejstřík hromadných žalob a procházet spisy, které mu jsou přiděleny 

(běžně má soudce na civilním úseku „živých“ paralelně několik desítek 

až stovek věcí), aby zjistil, zda nemá povinnost někoho poučit o 

možnosti přihlásit se do hromadného řízení. Zároveň, pokud soud zjistí, 

že potenciálně existuje hromadná žaloba, v důsledku níž má informační 

povinnost, nebo která dokonce vylučuje projednávání individuálního 

sporu, měl by si lege artis vyžádat spis o hromadné žalobě a detailně 

tento spis porovnat se spisem o individuálním sporu. Až teprve na 

základě takové analýzy bude možné účastníka poučit podle § 53 odst. 

2, případně individuální řízení přerušit podle § 51. To si lze ještě s 

trochou vůle přestavit u jednotlivé věci, byť se jedná o zdržení v řádech 

týdnů, nebo dokonce v řádech menších jednotek měsíců, není však 

vůbec jasné, co se stane v případě několika stovek individuálních sporů, 

kterých se potenciálně může hromadná žaloba týkat. Aktuálně 

neexistuje dostatečné propojení elektronických systémů jednotlivých 

soudů, ani často nejsou v těchto systémech dle našich zkušeností řádně 

vedeny elektronické spisy, neboť závazná je zatím pouze „papírová“ 

podoba spisu. Tyto technické problémy pak zapříčiňují nutnost vyžádat 

si kompletní fyzickou podobu spisu. A jejich řešení si vyžádá mnohem 

hlubší organizační a strukturální směny práce na soudech, než 

předkladatel předpokládá. Domníváme se, že seznam hromadných 

žalob obsahovat dostatečný objemem informací, aby bylo možné se 

obejít bez fyzické kontroly spisu. Požadujeme proto odstranit celý 

odstavec 2 § 53 a zvážit i úpravu § 51. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Vztah individuálního a hromadného řízení 

byl přepracován tak, aby co nejméně 

zatěžoval soudy. 

 

Ad § 51: Pokud bylo individuální řízení 

zahájeno před anebo v průběhu plynutí lhůty 

pro odhlášení, nemá zahájení odhlašovacího 

hromadného řízení na průběh individuálního 

řízení vliv. Tj. tím padá i povinnost soudu. 

 

Ad § 53 (2): Povinnost soudu byla 

vypuštěna.  
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 21. K § 143 až § 162  

Požadujeme vypuštění Hlavy I – Řízení o zpřístupnění důkazního 

prostředku. Tato ustanovení byla víceméně převzata, jak ostatně uvádí 

i důvodová zpráva, 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 některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže). Tento zákon je transpozicí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. 

listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu 

škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 

členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. Převzetím 

těchto ustanovení do návrhu zákona o hromadných žalobách se 

jednoznačně jedná o nepřípustný goldplating. Nebylo by možné jej 

ospravedlnit ani argumentem, že je to vhodný institut, neboť za krátkou 

dobu účinnosti transpozičního zákona nelze říct, zda se tento osvědčil a 

je pro právní řád prospěšný, zda nedochází k jeho zneužívání apod. 

Jediným důvodem, proč je toto řízení včleněno do zákona o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže, je nezbytnost transpozice 

směrnice, proto je nepřijatelné, aby se toto řízení „překlopilo“ i do 

dalšího zákona, aniž by bylo řádně vysvětleno, v čem je shledávána 

nezbytnost tohoto řízení a zda nelze situaci řešit jinak. Předkladatel 

neuvádí, proč konkrétně není dostatečná tzv. vysvětlovací povinnost, 

která je již judikovaná českými vrcholnými soudy. Institut tzv. 

vysvětlovací povinnosti je zajisté dostatečný a bude možné jej využít 

již ve fázi certifikace. Důvodová zpráva neuvádí, proč jsou konkrétní 

mechanismy potřebné, pouze uvádí, která ustanovení byla převzata ze 

zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Na základě výše 

uvedeného shledáváme jako nepřijatelné, aby Hlava I Řízení o 

zpřístupnění důkazního prostředku byla nadále v návrhu zákona, neboť 

Vysvětleno. 

V tomto případě nejde o goldplating, neboť 

navrhovaná úprava se úpravou v zákoně o 

náhradě škody toliko inspiruje. Řízení bylo 

do zákona navrženo, neboť tento požadavek 

vyplývá ze směrnice o zástupných žalobách 

(viz čl. 13), a je proto nezbytné jej v návrhu 

zákona zachovat. 

 

Co se týče důkazního břemene a břemene 

tvrzení, to je zakotvením pravidel o 

zpřístupnění důkazního prostředku 

nedotčeno – stále platí, že ta strana, která 

něco tvrdí, to musí prokázat. 

 

Pokud jde o zneužitelnost, upozorňujeme na 

velice přísné podmínky, vysoký soudní 

poplatek (navrhuje se 10 000Kč) za návrh, 

pokuty za porušení apod. V této souvislosti 

však došlo k dalšímu zpřesnění a zpřísnění 

podmínek, byla navýšena skládaná jistota na 

100 000Kč. Rovněž byla vypuštěna možnost 

navrhnout zpřístupnění před řízením. 

 

Pokud jde o „nerovnost“ přístupu, tak na 

jedné straně upozorňujeme na to, že návrh 

mohou v řízení podat obě strany. Ve vztahu 

k individuálním řízením jde naopak o prvek, 

který má nerovnost narovnat, protože 

v individuálním řízení žaluje osoba ve své 
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je tím výrazně zasaženo do práv žalovaného, dochází mj. i k prolomení 

bankovního tajemství, ačkoli požadovaného výsledku lze dosáhnout i 

mírnějším prostředkem.   

 

Nad to je zcela disproporční, aby v případě individuálního sporu byla 

ctěna stávající rovnost stran a konstrukce důkazní povinnosti a 

důkazního břemene, na rozdíl od zákona o hromadných žalobách, které 

se ubírá více k principům inkvizičního procesu a materiální pravdě a 

předpokládá „aktivistický“ přístup soudce. Doufáme, že to není jen tím, 

že pro předkladatele má větší význam spor, který má 10 poškozených 

se škodou po 10 000 Kč, oproti individuálnímu sporu s jedním 

žalobcem a škodou 100 000 Kč. Dle MF by měl být přístup státu a soudů 

v těchto případech v zásadě stejný. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

věci, zde žaluje žalobce v zájmu obrovské 

skupiny osob a je tedy logické, že nemá 

k dispozici všechny potřebné důkazní 

prostředky (na rozdíl od řízení 

individuálního). 

 

Co se týče hrozících sankcí, byly tyto ve 

jménu rovnosti obou stran řízení srovnány. 

  

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 22. K § 143 - § 162  
Nebude-li vypuštěna Hlava I části páté, zásadně nesouhlasíme s 

průlomem do bankovního tajemství, jak ho předpokládají především 

ustanovení § 149 a § 150. Nad to není jasné, do jaké hloubky má být 

tento zásadní zásah do práv umožněn, neboť u návrhu chybí prováděcí 

předpisy. Požadujeme úpravu o prolomení bankovního tajemství zcela 

vypustit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno částečně. 

K připomínce bylo ustanovení o ochraně 

bankovního či jiného tajemství zpřesněno a 

zpřísněno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 13. § 143 odst. 3  

Nebude-li vypuštěna  Hlava I části páté, požadujeme vypustit 

ustanovení § 143 odst. 3, neboť je naprosto nepřijatelné, aby si kdokoli 

mohl pod záminkou podání hromadné žaloby vyžádat jakékoli 

dokumenty od kohokoli. Tohoto institutu lze snadno zneužít např. v 

konkurenčním boji mezi podnikateli. Současně požadujeme odstranit s 

tím související ustanovení a upravit adekvátně text v celé Hlavě I. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
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 Doporučující připomínky  

  

1. Obecně  
Doporučujeme, aby formátování textu písmen (pododstavců) 

začínalo vždy na počátku řádku, jako je tomu v § 1, a nikoli „s 

odskokem“, jako je tomu např. v § 11 odst. 1, § 12 odst. 2, 13 odst. 

1, 15 odst. 3 a na řadě dalších míst. 

 

Upozorňujeme, že se na několika místech objevuje slovosled, který 

je zřejmě inspirován slovosledem německým (např.  § 1 písm. b) 

„výkon rozhodnutí v tomto řízení vydaného“ namísto správně 

„výkonu rozhodnutí vydaného v tomto řízení“). Tyto formulace však  

mohou činit text méně srozumitelným. Doporučujeme  se důsledně 

držet slovosledu odpovídajícímu českému jazyku. 

např. o § 1 písm. b) „výkon rozhodnutí v tomto řízení vydaného“ 

namísto správně „výkonu rozhodnutí vydaného v tomto řízení“. 

 

Nepovažujeme za vhodné, aby při odkazování na obecnou úpravu 

procesního  byly využívány dva typy odkazů – buď „zákon upravující 

civilní soudní řízení“ (např.  § 8) nebo „občanský soudní řád“ (§ 71). 

 

Akceptováno. 

 2. V § 1 písm. a) nahradit slovo „nichž“ slovem „kterých“ a slovo  

„základem“ slovem „stavem“. 

 

Akceptováno. 
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 3. V § 2 odst. 1 nahradit slova „z poměrů soukromého práva“ slovy 

„ze vztahů, založených soukromým právem“. Poznamenáváme, 

že obrat „poměry soukromého práva“ nezná ani občanský 

zákoník, ani občanský soudní řád, s jehož subsidiární aplikací 

návrh zákona v § 8 počítá. 

V odstavci 2 nahradit slovo „nichž“ slovem „kterých“. 

 

Částečně akceptováno. 

Ustanovení je převzato z § 7 odst. 1 OSŘ, 

které je formulováno obdobně (hovoří se zde 

o „poměrech soukromého práva“, z tohoto 

důvodu se navrhuje ponechat stávající znění 

ponecháno. 

 

Slovo „nichž“ bylo nahrazeno slovem 

„který“. 

 4. § 3  

V písmenu c) nahradit slovo „anebo“ slovem „nebo“ 

V písmenu d) nahradit slovo „níž“ slovem „které“. 

Není zřejmé, proč ustanovení § 13 odst. 1 není obsaženo přímo v 

definici písmene f). Domníváme se, že by definice zástupce skupiny 

měla být jen jedna.  

V písmenu h) nahradit slovo „nichž“ slovem „kterých“. 

V písmenu j) nahradit slova „v němž“ slovy „ve kterém“. 

Akceptováno jinak. 

Část byla změněna dle doporučení, část 

definic byla zcela vypuštěna v návaznosti na 

připomínky jiných připomínkových míst 

(zůstanou jen vymezení uvedená v části 

„Subjekty hromadného řízení“). 

 5. V § 4 písm. a) slovo „všech“ vypustit. Akceptováno. 

 6. V § 5 nahradit slova „v němž“ slovy „ve kterém“. Akceptováno. 

 7. V § 6 odst. 1 nahradit slovo „jednotlivců“ slovy „členů skupiny“, 

neboť je nezbytné dodržovat zavedené definice. Dále slova „účinné a 

hospodárné vymožení“ nahradit slovy „účinnou a hospodárnou 

ochranu“, neboť hromadné řízení je řízení nalézací, a tedy sousloví 

"vymožení práv" zde není použito vhodně. Navrhujeme zde použít 

slovní spojení "ochrana práv" 

Akceptováno. 
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 8. V§ 7 odst. 3 vypustit slova „nad míru přiměřenou“ a za slovo 

„nezasahuje“ vložit slova „nad přiměřenou míru“. 
Akceptováno. 

 9. V § 8 vložit za slova „o hromadné žalobě“ slovo „přiměřeně“. Akceptováno. 

 10. V § 9 odst. 1 nahradit slova „z poměrů soukromého práva“ slovy „ze 

vztahů, založených soukromým právem“, a to z obdobných důvodů, 

které jsou uvedeny v bodě 3. 

Neakceptováno. 

Viz odůvodnění k připomínce 3. 

 11. K § 10 odst. 3 - doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné určit 

místní příslušnost i podle místa, kde došlo ke skutečnosti, která zakládá 

právo na náhradu újmy. Domníváme se, že toto pravidlo by bylo vhodné 

v případě náhrady škody způsobené v určité oblasti (znečištění 

životního prostředí apod.). Je totiž možné, že žalovaný bude mít sídlo v 

jiném obvodu soudu. Rovněž doporučujeme zvážit i příslušnost soudu, 

v jehož obvodu je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo 

právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky. Toto 

pravidlo je vhodné začlenit zejména kvůli zahraničním osobám, které 

mají v ČR pobočku. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude vypuštěno a bude se řídit 

dle obecných pravidel OSŘ. 

 12. § 11  

V odstavci. 1 písm.a) nahradit slovo „o“ slovem „ve“ a v písmeni b) 

nahradit slovo „jímž“ slovem „kterým“. 

V odstavci 2 slova „písm. a) a b)“ vypustit. 

Akceptováno jinak. 

Z důvodu procesně-ekonomických bylo 

nakonec zvoleno rozhodování 

samosoudcem, z tohoto důvodu se § 11 

navrhuje vypustit. 

 13. § 13  

V odstavci 1 na konec písm. b) doplnit slovo „nebo“ -  písmena a) až c) 

mají být v alternativním poměru,  z  podstaty věci nemohou být všechny 

pododstavce splněny zároveň. 

Akceptováno. 

Do zákona doplněn alternativní poměr. Do 

důvodové zprávy, jak bude postupováno, 

když právo člen skupiny nemá (hromadnou 

žalobu je třeba v takovém případě odmítnout 
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Z odstavce není zřejmé, jak bude soud postupovat, pokud shledá, že 

zástupce skupiny nemá nárok na žalované plnění, ale ostatní členové 

toto právo mají . 

pro nesplnění podmínky adekvátního 

zastoupení). 

 14. § 14 odst. 2 – Skutečně se mají aplikovat ustanovení o povinnostech 

správce skupiny i na zástupce skupiny, který pouze udělil souhlas k 

podání žaloby (zástupce podle § 13 odst. 1 písm. a)? S ohledem na znění 

§ 14 odst. 1, kde je takový zástupce vyloučen ze zastupování skupiny, 

by se na něj neměly vztahovat ani povinnosti. 

Akceptováno. 

Uplatní se jen na zástupce podle odstavce 1. 

 15. § 15 – odst. 2 – Doporučujeme slova „při tom“ nahradit slovem 

„přitom“. 
Neakceptováno. 

 16. § 17  

V odstavci 1 doplnit za slovo „Soud“ text  „i bez návrhu“. 

V souvislosti s odstavcem 2 Doporučujeme zvážit, zda je vhodné, aby 

správce skupiny mohlo odvolat jen 20 členů skupiny, když skupina 

může mít v krajním případě i tisíce členů. To by v návaznosti na § 18 

odst. 1 mohlo vést ke značným průtahům, neboť před odvoláním soud 

musí umožnit všem ostatním členům, aby se k odvolání vyjádřili. To 

může ve svém důsledku vést podle § 20 odst. 3 i k zastavení řízení.  

Důvodová zpráva se odkazuje na zahraniční zkušenosti, aniž by bylo 

uvedeno, jak konkrétně k tomu v zahraniční přistoupili. 

Akceptováno. 

Bylo doplněno bez návrhu, počet členů 

skupiny, který může odvolání iniciovat, byl 

upřesněn na 20% známých členů skupiny, 

čili 1/5.  

 17. § 18 odst. 1 za slovo „správci“  vložit slovo „skupiny“ z důvodu 

dodržení zavedené definice. 

Akceptováno. 

 18. V 19 odst. 2 je třeba upravit text (spojení „odvolaný správce 

skupiny“), neboť pokud usnesení o odvolání správce skupiny nenabylo 

právní moci a lze podat odvolání, nelze hovořit o „odvolaném správci 

skupiny“, neboť ještě nebyl pravomocně odvolán. 

Akceptováno. 
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 19. § 20  

Předkladatel v DZ uvádí, že „není úkolem soudu, aby obstarával 

náhradu odvolaného správce skupiny“. Nicméně vzhledem ke složitosti 

a časové náročnosti procesu celého hromadného řízení se nejeví jako 

vhodná situace, kdy by bylo hromadné řízení v jeho pokročilé fázi 

zastaveno právě z důvodu, že se na místo odvolaného správce skupiny 

nepodaří v přiměřené lhůtě zajistit nového správce skupiny. Z tohoto 

důvodu doporučujeme zavést v tomto ustanovení mechanismus, který 

umožní v případě, kdy se nepodaří nového správce zajistit, aby jej 

ustanovil soud.  

Z textu odstavce 2 není zřejmé, kdo určí, které úkony jsou ve zjevném 

rozporu se zájmem skupiny. Rovněž není zřejmé, ke kterému okamžiku 

má být zjevné, že tyto úkony jsou v rozporu se zájmem skupiny – zda k 

okamžiku, kdy je nový správce jmenován, či kdykoli dále v řízení. 

Rovněž není zcela jasné, co  přesně znamená, že nový správce není 

vázán úkony provedenými v řízení, které jsou v rozporu se zájmem 

skupiny? Znamená to, že např. není vázán doplněním žaloby nebo jejím 

částečným zpětvzetím? 

V odstavci 2 navrhujeme doplnit ve druhé větě za slovo „uveřejní“ slova 

„bez zbytečného odkladu“ (analogicky k ust. § 18 odst. 2). 

Částečně akceptováno. 

Vzhledem k extenzivní odpovědnosti 

žalobce – správce skupiny není možné 

stanovovat žalobce „ex offo“. 

 

Úkony bude přezkoumávat soud, bylo 

doplněno do důvodové zprávy. 

 

„Bez zbytečného odkladu“ bylo doplněno. 

 

 

 

 

 20. V § 21 odst. 1 nahradit slovo „nadále“ slovem „dále“. Neakceptováno. 

 21. V § 22 odst. 2 nahradit slova „v němž“ slovy „ve kterém“. Akceptováno jinak. 

Okamžik byl na základě připomínky jiného 

místa nahrazen „kdy rozhodnutí o výměně 

nabylo právní moci“. 

 22. § 27  

V souvislosti s textem odstavce 1 („Zájmový spolek, který nepodal 

hromadnou žalobu, má právo zaslat soudu vyjádření k předmětu 

hromadného řízení.“ Jak se ale zájmový spolek dozví detaily případu? 

Vysvětleno. 

Přístup k informacím bude obecný 

v rozsahu jeho činnosti (tj. nikoliv přímo ze 

spisu). V exponovaných případech je 

pravděpodobné, že standardně nezisková 
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Bude mít právo na informace ze spisu? Jak by se měl k případu vyjádřit 

jen na základě informací z médií? 

V odstavci 2 nahradit slovo „jež“ slovem „které“. 

organizace bude mít dostatek informací o 

tom, co se v řízení projednává.  

 23. § 28 odst. 2 – zdá se nám jako nepřiměřen přísné stanovit, že člen 

skupiny nemůže být zároveň právním zástupcem žalobce, neboť tento 

člen skupiny bude mít zájem na tom, aby byla žaloba úspěšná. Pokud 

žalobce nemusí být zastoupen advokátem a postačí, že on má procesní 

znalosti, není zřejmé, proč by jiný člen skupiny nemohl poskytnout své 

procesní znalosti a zastupovat skupinu jako advokát. Požadujeme uvést 

příklad potenciálního střetu zájmů. Upozorňujeme, že je nezbytné brát 

ohled i na řízení, kde mohou být tisíce členů skupiny a kde se tedy 

výrazně projeví toto omezení, neboť advokát pak bude nucen být 

zároveň žalobcem, případně správcem skupiny včetně akreditace, aby 

mohl využít své procesní znalosti a nebyl nucen najímat jiného 

advokáta. 

Akceptováno jinak. 

Nově bude povinné právní zastoupení jen 

pro stranu žalující, přičemž bude výjimka 

pro osoby s právnickým vzděláním. 

 24. § 29  

Hromadné řízení je možné vést, má-li skupina dostatečný počet členů, 

který odůvodňuje vedení hromadného řízení (písmeno a)). Dle 

důvodové zprávy není vhodné tento minimální počet konkretizovat. 

Tím je ale dotčena právní jistota. Je složité osvědčit, že daný počet členů 

je dostačující, zvlášť když nemusí být předem jasné, kdo všechno se k 

hromadnému řízení přihlásí či naopak odhlásí z odhlašovacího řízení. 

Písmeno b) uvést ve znění „b) práva a povinnosti, které jsou předmětem 

hromadného řízení, jsou spojeny se stejnými či obdobnými skutkovými 

nebo právními skutečnostmi,“. 

V písmeni c) slova „je pro skupinu příznačné“ nahradit v zájmu lepší 

srozumitelnosti slovy „vyjadřuje právo celé skupiny“. 

Částečně akceptováno. 

Po vzoru některých zahraničních úprav se 

navrhuje počet konkretizovat na 10 členů. 

 

Otázka příznačnosti byla konkretizována. 

 25. V § 30 rozdělit dosavadní text na odstavce 1 a 2 s tím, že jako 

odstavec 2 by byla uvedena věta druhá v dosavadním písmenu b). 
Akceptováno. 
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 26. V§ 31 odst. 1 písm. b) nahradit spojení „v hrubých rysech“ např. 

slovem „obecně“ nebo jiným obdobným výrazem, neboť spojení „v 

hrubých rysech“ se v platném právním řádu nepoužívá. 

Akceptováno. 

 27. § 38 - Proč nemohou hromadnou žalobu v odhlašovacím režimu 

zahájit i spolky nebo člen? Ani v důvodové zprávě to není uspokojivě 

vysvětleno. Navíc pokud na začátku není jisté, zda žaloba bude nakonec 

v opt in/out režimu, jak se mají spolky vůbec do sporu pouštět? 

Vysvětleno. 

Uvedené omezení má zabránit zneužití, je to 

jednou z pojistek. 

Pokud spolek či člen chce vést řízení opt-

out, může si zažádat o akreditaci. 

 

 28. V § 39 doplnit v písmenu b) čárku za slovem „skupiny“.   Akceptováno. 

 29. § 41  

Navrhujeme přeformulovat odstavec 2, neboť nelze odkazovat na 

podmínky podle odstavce 1, protože v odstavci 1 nejsou tyto podmínky 

vymezeny. Správný odkaz by byl zřejmě na § 31 a § 32. Ovšem je 

otázkou, co jsou vlastně podmínky pro vedení hromadného řízení, když 

tyto nejsou v zákoně označeny. Sice je na ně odkazováno např. i v § 32, 

§ 44 a § 46, ale z textu zákona není jasné, na která ustanovení se 

odkazuje.  Požadujeme tedy v zákoně jasně označit, co to jsou 

podmínky pro vedení hromadného řízení, případně upravit textaci, že 

jde o „podmínky hromadného řízení“, „obecné podmínky hromadného 

řízení“, či zda jde o něco jiného. 

V odstavci 3 nahradit slovo „provede“ slovy „může provést“. Takto by 

soud musel provést k vymezení skupiny a rozsahu předmětu sporu i jiné 

důkazní prostředky, než mu strany navrhují, což by při striktním 

výkladu mohlo vést až k tomu, že by je soud musel aktivně vyhledávat, 

což zřejmě nebylo zamýšleno. Jiným řešení by bylo slovo „provede“ 

ponechat, a v závěru textu doplnit slova „ , jsou-li mu známy“. 

K odstavci 4 upozorňujeme, že § 40 odst. 1 písm. d) neobsahuje žádný 

způsob vedení hromadného řízení a odkaz na toto ustanovení tedy není 

Akceptováno. 
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vhodný. Navrhujeme hovořit jak v § 40 odst. 1 písm. d), tak i v § 41 

odst. 4 o „druhu hromadného řízení“, jak je tento termín použit již v 

nadpise u § 4 

 30. § 42  

V odstavci 2 systematicky zařadit slovo „žalobce“ až ze slova „zájmový 

spolek“.  

Z textu odstavce 3 není zřejmé, zda se osoby z přihlašovacího 

hromadného řízení budou muset odhlásit z nového odhlašovacího 

hromadného řízení. 

Akceptováno. 

 31. Nad § 43 vložit skupinový nadpis „Usnesení o přípustnosti 

hromadné žaloby“ a zrušit název § 44 – v takovém případě by skupina 

zahrnula § 43 a 44, což se nám z hlediska obsahu§ 43 a 44 jeví důvodné. 

Akceptováno. 

 32. § 44 písm. b) text nahradit spojením „druh hromadného řízení“, 

neboť tento pojem je zaveden již v nadpise § 4. 
Akceptováno. 

 33. § 45  

V odstavci. 1 písm. b) bod 2 vypustit druhé slovo „se“. 

V odstavci 2 nahradit druhé slovo „odst.“ slovem „odstavce“. 

Částečně akceptováno. 

V odstavci 2 se odkazuje na jiné ustanovení, 

konkrétně § 102, tudíž dle čl. 45(1) 

Legislativních pravidel vlády má být použito 

„odst.“. 

 34. V § 46 formulovat větu druhou takto: „Současně vyrozumí známé 

členy skupiny o tom, že mohou podat individuální žalobu.“. Jsme 

názoru, že pro bezprostřední návaznost textu není pochyb o tom, že 

vyrozumění známých členů skupiny provede soud. Tato připomínka 

platí i pro § 56 odst. 2 – viz níže. 

Akceptováno jinak. 

Vyrozumívat bude žalobce. 
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 35. V § 47 odst. 1 vložit za slovo „Usnesení“ slova „o přípustnosti 

hromadné žaloby“. 
Akceptováno. 

 36. Pravidlo § 49 odst. 2, kdy odhlášené osoby z odhlašovacího 

hromadného řízení mohou vést bezpočet přihlašovacích řízení, jde proto 

smyslu a účelu hromadných žalob (hospodárnost civilního řízení, 

zejména nenarůstání nákladů a spojení stejných sporů do jednoho, 

rozhodovací praxe). Důvodová zpráva se tímto paradoxem vůbec 

nezabývá. Pokud bude toto pravidlo zachováno je podle našeho názoru 

třeba vložit určité časové omezení, např. za slovo „mohou“ vložit slova 

„do doby vyhlášení rozhodnutí ve věci samé“ a na konci ustanovení 

doplnit slova „v téže věci“. 

Akceptováno. 

 

 37. V § 50  slovo „základem“ nahradit slovem „stavem“. I tak 

považujeme tuto kategorii za velice nejasnou, což může vyvolávat 

značné výkladové problémy. Probíhalo by tak více řízení ve stejné věci. 

Nejedná se o prolomení zásady litispendence? A jak bude v tomto 

případě řešena účast jedné osoby ve více skupinách? Jak případně soud 

zjistí, že se daná osoba stala členem i jiné skupiny ke skutkově nebo 

právně stejné kauze? Seznam přihlášených osob bude pouze součástí 

spisu, jak tedy bude prakticky řešena situace, kdy o žalobách budou 

rozhodovat jiné senáty stejného soudu, nebo dokonce rozdílné soudy? 

Akceptováno. 

Bylo zpřesněno na „o právech dalších osob 

se stejným či obdobným skutkovým nebo 

právním základem v rozsahu vymezeném v 

usnesení o přípustnosti přihlašovacího 

hromadného řízení“. Klíčové zde bude tedy 

usnesení soudu. To bylo též dolněno do DZ. 

 38. V souvislosti s úpravou konkurence individuálního a hromadného 

řízení v  § 51 vyvstávají pochybnosti o  praktické realizaci z pohledu 

výměny informací mezi soudy. Soud má ex officio povinnost řízení o 

individuální věci přerušit v okamžiku právní moci o přípustnosti 

přihlašovacího řízení.  Co když se soud o hromadném řízení nedozví a 

vydá rozhodnutí? Je toto rozhodnutí stiženo neodstranitelnou vadou, 

pokud se zároveň účastník přihlásí do hromadného řízení? Jak bude 

řešena tato konkurence rozhodovací pravomoci? 

Akceptováno. 

Vztah odhlašovacího, přihlašovacího a 

individuálního řízení byl upraven tak, aby 

v praxi byla pro soudy minimalizována 

případná administrativní zátěž: 

- Opt-out je možný jen 1; 

- Opt-in je možný jen 1; 

- Individuální řízení zahájené do 

uplynutí lhůty pro odhlášení = 

odhlášení z řízení; 
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- soud nemá žádnou poučovací 

povinnost o možnosti se 

odhlásit/přihlásit 

- přerušení nastává jen k výslovnému 

úkonu žalobce, který se do opt-

in/opt-out rozhodne i přes zahájené 

individuální řízení přihlásit. 

 39. § 52 neřeší případ, kdy se osoba odhlásí z odhlašovacího 

hromadného řízení a následně zahájí individuální řízení. Podle 

současného textu by se na tuto situaci vztáhl zřejmě § 52 odst. 2 a řízení 

by bylo přerušeno, ačkoli pro tento postup není důvod. Požadujeme 

doplnit ustanovení, které bude řešit tuto situaci. 

Akceptováno. 

Uvedený vztah je řešen překážkou 

litispendence. U opt-out není možné po 

uplynutí lhůty pro odhlášení zahájit 

individuální řízení. 

 40. § 53 odst. 2 – Povinnost soudu informovat potenciální členy skupiny 

přihlašovacího hromadného řízení považujeme za naprosto 

nepřiměřenou zátěž pro soudy. Důvodová zpráva vůbec nebere v potaz, 

co tady toto pravidlo bude pro soudy znamenat v praxi. Soudce bude 

muset pravidelně (zřejmě denně) kontrolovat rejstřík hromadných žalob 

a procházet spisy, které mu jsou přidělené, aby zjistil, zda nemá 

povinnost někoho poučit o možnosti přihlásit se do hromadného řízení. 

Požadujeme proto odstranit celý odstavec 2. 

Akceptováno. 

 41. V § 56 odst. 2 přeformulovat větu první neboť nelze odkazovat na 

podmínky podle odstavce 1, protože v odstavci 1 nejsou tyto podmínky 

vymezeny (např. „…některá z podmínek hromadného řízení není 

splněna…“).   Větu druhou formulovat takto: „Současně vyrozumí 

známé členy skupiny o tom, že mohou podat individuální žalobu.“. 

Akceptováno. 

 42. V § 57 odst. 1 doporučujeme vypustit formu oznámení vůči žalobci 

„ústně do protokolu“. Ústně do protokolu se podání činí typicky vůči 

soudu či správnímu úřadu, nikoliv vůči soukromé osobě. 

Akceptováno. 

 43. § 57  

Vypustit odstavec 3, neboť i sama důvodová zpráva uvádí, že tento 

požadavek není potřeba. Důvodová zpráva uvádí, že je velmi vhodné, 

aby odhlášení tyto informace obsahovalo, nicméně neuvádí žádný 

argument, proč by tam tyto údaje měly být. Domníváme se, že není 

Akceptováno. 
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přijatelné, aby osoby, které se chtějí z řízení odhlásit, měly dokazovat, 

že jsou členy skupiny, když nedoložení takových důkazů na výsledku 

nic nezmění. 

Větu druhou odstavce 5 osamostatnit jako další odstavec. 

 44. § 58 – bude možné se po odhlášení zase vrátit? Ne. 

 45. V § 59 navrhované zveřejňování odhlášených členů skupiny ve 

veřejně  přístupném rejstříku se jeví v době, kdy je akceptována ochrana 

osobních údajů, jako nepřiměřený zásah do práv na ochranu osobních 

údajů členů skupiny. Je zapotřebí vzít v úvahu, že může jít o údaje velmi 

citlivého charakteru (např. v případě hromadných žalob vedených proti 

lékařským zařízením). Navíc zveřejnění těchto seznamu těchto osob  

není odůvodněno samotným řízením - strany i členové skupiny by 

zjistili okruh těchto osob nahlédnutím  do spisu. Pro potřebu soudů pak 

může být uvedeno v neveřejné části rejstříku. Doporučujeme upravit 

tak, aby byla šetřena práva na ochranu osobních údajů.    

Akceptováno. 

 46. V § 60 uvedené ustanovení zákona se z hlediska použité 

terminologie jeví jako nepřehledné či až zmatečné. V DZ je sice 

uvedeno, že toto ustanovení nesměřuje ke zkoumání toho, zda je osoba 

skutečně členem skupiny či nikoliv  z hlediska hmotně právního, 

nicméně text tohoto ustanovení vyvolává  dojem přesně opačný, a to i 

přes jeho nadpis. Z tohoto důvodu se doporučuje  upravit znění tohoto 

ustanovení v jeho jednotlivých odstavcích tak, aby bylo zcela 

nepochybné, že upravuje toliko to, zda může ta která osoba v řízení 

uplatňovat procesní práva člena skupiny. 

Akceptováno. 

 47. V § 60 odst. 4 nahradit středník tečkou a slovo „proti“ slovem 

„Proti“, tj. rozdělit text odstavce na dvě věty. 
Akceptováno. 
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 48. § 62 odst. 1 – V přihlašovacím řízení se může člen skupiny do řízení 

přihlásit podáním učiněným vůči soudu. U odhlašovacího řízení se člen 

může odhlásit i oznámením vůči žalobci. Tuto možnost by měli mít i 

potenciální členové u přihlašovacího řízení. 

Akceptováno. 

 49. V § 63 odst. 2 vložit za slovo „zpětvzetí“ slovo „přihlášky“. Akceptováno. 

 50. K § 64 upravit stejně jako v případě § 59 – připomínka č. 24. Akceptováno. 

 51. V § 65 navržená nemožnost  pro členy skupiny odvolat se  proti 

případnému usnesení soudu o tom , že osoba není členem skupiny, se 

jeví jako příliš krajní. Navrhuje se upravit toto ustanovení alespoň tak, 

že členové skupiny mohou proti takovému rozhodnutí soudu podat 

námitky, o kterých bude rozhodováno postupem předvídaným v  § 119 

a násl. 

Akceptováno. 

 52. § 68 – Doporučujeme opravit překlep ve slově „uvedeni“. Akceptováno. 

 53. V § 69 odst. 2 druhý řádek shora je třeba nahradit slovo 

„neohlášeného“ slovem „neodhlášeného“. 
Akceptováno. 
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 54.  V § 70 odst. 3 za slova „změněný plán“ vložit slovo „řízení“, neboť 

je nezbytné dodržovat zavedenou legislativní zkratku „plán řízení“. 
Akceptováno. 

 55. § 71  

Odstavec 2 rozdělit na odstavce 2 a 3 podle vět s tím, že odstavec 3 bude 

formulován takto: 

„(3) Soud přihlédne k později navrženým důkazním prostředkům a 

skutkovým tvrzením jen tehdy, jestliže jimi má být zpochybněna 

věrohodnost provedených důkazů, jestliže nastaly po rozhodném 

okamžiku  nebo jestliže je strana bez své viny nemohla uplatnit dříve.“.  

Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 4.  

Doporučujeme prověřit, zda ustanovení odstavce 3 hovořící o odvolání 

žalobce, není v rozporu se zavedenou terminologií (předpokládající 

odvolání správce skupiny). 

Akceptováno. 

 56. V § 73 odst. 2 nahradit slovo „totéž“ slovem „to“ a za slovo „platí“ 

vložit slovo „i“. 
Akceptováno. 

 57. V § 78 odst. 2 nahradit slovo „anebo“ slovem „nebo“ – smír může 

být současně v rozporu s právními předpisy i se zájmem skupiny. 
Akceptováno. 

 58. V § 79 odst. 2 vložit za slovo „případu“ slova „tato lhůta však“ a 

slovo „však“ vypustit. 
Akceptováno. 
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 59. § 75 odst. 1 – Není zřejmé, jak bude řešena situace, kdy např. zemře 

žalobce. Bude řízení přerušeno do doby, než proběhne dědické řízení? 

Akceptováno. 

 

 60. V § 76 odst. 2 doporučujeme odstranit slovo „jakýmikoliv“, neboť 

toto slovo naznačuje, že nemusí být předloženy všechny smlouvy 

související se smírem. Pro zachování smyslu ustanovení postačí, pokud 

bude uvedeno „spolu s dalšími dohodami“. 

Akceptováno jinak. 

Uvedené ustanovení bylo zcela vypuštěno a 

přesunuto do odůvodnění (takové dohody 

jsou pojmově vždy součástí smíru). 

 61. § 79 - Vzhledem k tomu, že osoby svým přihlášením se do 

hromadného řízení či neodhlášením se z něj projevují vůli být jeho 

účastníkem (v zastoupení žalobcem), měl by být i charakter smíru 

hromadný a po projednání případných námitek soudem jeho uzavření 

pro všechny členy závazné. Doporučujeme tak vzhledem k výše 

uvedenému § 79 zcela vypustit. 

Neakceptováno. 

Uvedená možnost vyplývá z návrhu 

směrnice (čl. 8 odst. 6), musí být proto 

zachována. 

 62. § 81 

Definice smíru uvedená v odstavci  1  se jeví jako poněkud neurčitá. 

Z odstavce 2 písm. a) a b)  není zřejmé, jak soud tady tyto požadavky 

posoudí, neboť vyjednávání bude probíhat mimo prostory soudu. Strany 

předkládají soudu jen návrh smíru a další dohody, ovšem už není 

stanovena povinnost, aby předávaly záznamy jednání apod., které by 

vypovídaly o tom, jak žalobce hájil zájmy skupiny. 

Akceptováno částečně. 

Odstavec 1 zůstane beze změny, neboť 

naopak jeho cílem je kritérium zájmu 

skupiny trochu specifikovat (na úrovni 

zákona nikdy nelze být dostatečně konkrétní 

– kritérium je navíc přejímáno z úpravy čl. 

23 FRCP, tudíž bude možné se inspirovat 

americkou judikaturou). 

Formulace odstavce 2 bude změněna 

následovně: „soud přihlédne zejména k“. 

 63. § 83  

Máme pochybnosti o smysluplnosti věty druhé v odstavci 2. Pokud v 

návrhu zůstane, máme za to, že je třeba doplnit slovo „právního“, 

protože deklarace o nedotčenosti předpisů o ochraně osobních údajů se 

může týkat jen tuzemských právních předpisů – u předpisů Evropské 

unie je vyloučena již z povahy věci. 

Požadavek, který bude možné klást na  žalovaného podle odstavce 2 se 

jeví jako nepřiměřený. Navíc dle § 89 se to vztahuje na široký záběr 

poskytovaných informací. Dle § 90 odst. 1 je uveřejňování informací 

Částečně akceptováno. 

„Právní“ bylo do návrhu doplněno. Vůči 

žalovanému byla povinnost dále zmírněna 

doplněním dovětku „je-li možné to po něm 

spravedlivě požadovat.“. 
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součástí nákladů řízení, což znamená, že pokud žalovaný soudní spor 

prohraje, tyto náklady mu nebudou uhrazeny. 

 64. V § 86 odst. 1 nahradit slovo „nebo“ slovem „a“. Akceptováno. 

 65. V § 87 odst. 1 rozdělit podle vět na odstavce 1 a 2, slovo „vždy“ 

systematicky zařadit již za slovo „povinen“ a dosavadní odstavec 2 

označit jako odstavec 3. 

Akceptováno. 

 66. V § 88 doporučujeme formulovat úvodní část ustanovení 

takto:„Každé oznámení o zahájení hromadného řízení ve věci samé 

obsahuje ve srozumitelném jazyce alespoň“. K tomu uvádíme, že máme 

určitou pochybnost o slově „jednoduchém“, protože si nejsme jisti, zda 

skutečnosti uvedené ve většině písmen, které mají nebo mohou mít 

závažné právní důsledky, je možné vyjádřit jednoduchým jazykem. 

Doporučujeme minimálně zvážit vypuštění. Dále máme pochybnosti o 

slově „snadno“, protože to bude zákonitě zavdávat interpretační 

těžkosti. Co je jednomu snadno srozumitelné, jinému být snadno 

srozumitelné nemusí. Proto doporučujeme slovo „snadno“ vypustit. 

Akceptováno. 

 67. V § 90 odst. 2 nahradit slovo „zvláštního“ slovem „jiného“. Akceptováno. 

 68. V § 92 odst. 1 (poslední věta) nahradit slovo „žalobce“ slovy 

„správce skupiny“, neboť podmínku solventnosti má splnit správce 

skupiny. Je nezbytné řádně dodržovat zavedenou terminologii. 

Akceptováno jinak. 

Věta bude vypuštěna. 
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 69. V § 95 odst. 2 ukončit větu první slovem „moci“. Následující větu 

osamostatnit jako odstavec 3 a formulovat jej takto:„(3) Příslušným 

soudem k řízení o návrhu je soud, který rozhodoval o hromadné 

žalobě.“. 

Akceptováno. 

 70. § 96  

V odstavci 1 vložit spojku „s“ za slova „v souvislosti. 

Rozdělit odstavec 2 podle vět na odstavec 2 a 3 s tím, že za slovo 

„Příslušným“ bude vloženo slovo „soudem“. Dosavadní odstavec 3 

označit jako odstavec 4. 

Akceptováno. 

 71. V § 97 na konci věty první vložit za slovo „jistoty“ slovo „uspokojí“. 

Větu druhou formulovat takto: „Současně uloží žalovanému, aby rozdíl 

doplatil.“. Opět upozorňujeme na bezprostřední návaznost věty druhé 

na větu první, takže nemůže dojít k interpretační těžkosti. 

Akceptováno. 

 72. § 99  

V odstavce 1 doporučujeme nahradit text „20“ textací „20%“. Současně 

doporučujeme zvážit, zda není toto rozpětí odměny příliš vysoké (zvlášť 

v kauzách, kde půjde v souhrnu o velké částky, se taková odměna může 

jevit jako nepřiměřená). Z textu ustanovení není rovněž jasné, jaká bude 

odměna v případě, kdy předmětem řízení bude negatorní žaloba.  

Z odstavce 2 není jasné, kdo bude poskytovat odměnu žalobci v 

penězích. V textu zákona je uveden pasivní tvar, aniž by bylo řečeno, 

kdo bude povinen tuto částku vyplatit, ani jak se částka určí, kdo vyčíslí 

hodnotu přisouzeného plnění. Domníváme se, že je nezbytné 

přehodnotit koncepci odměňování žalobce, pokud by tuto odměnu měli 

hradit členové skupiny. Tento přístup nebude vhodný ani např. v situaci, 

kdy nejsou splněny hlukové limity v posuzovaném místě, které jsou 

předepsané normou, 200 sousedů společně podá hromadnou žalobu na 

plnění, aby byla postavena hluková stěna, spor vyhrají a následně se 

budou muset složit na náhradu nákladů žalobci, ačkoli v případě, když 

by žaloval každý z nich individuálně, žádné takové náklady by hradit 

nemusel a náklady řízení by hradil žalovaný. 

Částečně akceptováno, částečně 

vysvětleno. 

Ustanovení bylo přeformulováno tak, že 

odměna se přiznává jen na návrh (tj. není 

povinná) a nadto bylo rozmezí změněno 0-

25%. 
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 73. V § 101 odst. 2 vložit za slovo „odkladu“ slovo „jej“. Akceptováno. 

 74. § 102 nadepsat „Obsah rozsudku“. K tomu uvádíme, že nadpis 

oddílu nemůže být stejný jako je nadpis (dokonce bezprostředně 

následujícího) § 102.  Nabízí se  nadpis § 102 „Obsah rozsudku“, což 

není ke škodě věci, protože následující § 103 je speciálním ustanovením 

k § 102, aplikovaným v případě, že v odhlašovacím hromadném řízení 

bude žalovanému uložena povinnost, která spočívá v konání. Sice by 

šlo o shodný nadpis jako v případě § 109, což je však možné, protože 

jde sice o shodný nadpis obou paragrafů, ale ty jsou systematicky 

zařazeny v rozdílných oddílech. 

Akceptováno. 

 75. V § 103 doporučujeme přeformulovat text odstavce 1, tak aby 

vedlejší věty lépe navazovaly na předchozí text. (např. zájmeno „jaké“ 

se vztahuje pouze ke lhůtě, nikoliv již ke způsobu). Zároveň 

doporučujeme na konec odstavce 1 písm. a) vložit spojku „a“. 

Akceptováno. 

 76. V § 104 odst. 2 nahradit slovo „uvedené“ slovem „uvedenými“, tak 

aby se vztahovalo jak ke lhůtě, tak ke způsobu, a dále  slovo „ ; 

nerozhodne-li“ slovem „ . Nerozhodne-li“, tj. formulovat v rámci 

odstavce 2 věty. 

Akceptováno. 

 77. § 105  

V odstavci 2 v úvodní části vložit za slov „V návrhu“ slova „na 

vypořádání“ a v písm. a) opravit překlep „s výši“ na „s výší“. 

V odstavci 3 písm. a) doporučujeme zavedení jiné legislativní zkratky, 

neboť „zpráva o vypořádání“ působí dojmem, že jde o zprávu, jak bylo 

vše vypořádáno. Ovšem v této zprávě budou skutková tvrzení, důkazní 

návrhy a stanovisko. Zkratka je tedy zavádějící a navíc nezkracuje jí 

předcházející slova. 

Částečně akceptováno. 
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 78. V § 107 odst. 2 nahradit slova „také obsahovat“ slovem „uvést“, což 

se nám jeví jako stylisticky vhodnější obrat. 

V odstavci 3 nahradit slovo „jej“ slovem „je“. 

Akceptováno. 

 79. V § 108 odst. 2 vložit za slovo „odkladu“ slovo „je“. Akceptováno. 

 80. V § 109 písm. a) vložit čárku za slovo „skupiny“ a text na slovem 

„nebo“ vypustit – je obsahem písmene b) a jedná se zřejmě o 

nedopatření. 

V písmenu b) vložit za slova „souhrnnou výši“ slovo „peněžitého“, v 

zájmu jednotnosti dikce s písmenem a). 

Vysvětleno. 

Nejde o nedopatření, jde o záměr. Nabízejí 

se zde dvě alternativy. 

 81. § 110  

K odstavci 1 upozorňujeme, že lhůta pro složení peněžitého plnění do 

úschovy soudu může být podle § 105 odst. 2 písm. b) stanovena i v 

návrhu na vypořádání. Tato skutečnost by měla být zohledněna i v § 

110 odst. 1, který uvádí, že tato lhůta je stanovena jen v rozsudku. 

Navrhujeme doplnit na konec odstavce např. text „ nebo v usnesení o 

schválení návrhu vypořádání“. 

V odstavci 2 zařadit systematicky slova „ve výši a lhůtě určených v 

usnesení o schválení návrhu na vypořádání“ za slovo „skupiny“. 

Částečně akceptováno 

K odstavci 1 – v případě § 109 a) bude vždy 

výše i lhůta určená již v rozsudku. Určení 

v usnesení o schválení návrhu na vypořádání 

je vyhrazeno pouze pro situace dle § 109 

písm. b). 

 82. V § 113 odst. Za slova „K řízení“ slova „o dodatečném uplatnění“. Akceptováno. 

 83. V § 114 odst. 1 nahradit slovo „připadne“ slovem „připadá“. Akceptováno. 
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 84. Z textu § 116 odst. 2 není zřejmé, jaká je lhůta pro odvolání proti 

usnesení soudu. Také 15 dní? Domníváme se, že by pro systematičnost 

zákona měla být zde také uvedena. 

Vypořádáno jinak. 

Lhůta pro odvolání proti rozsudku byla 

prodloužena na 30 dní. Lhůta proti usnesení 

zůstává 15 dní. 

 85. § 126  

V odstavci 1 vložit za slova „oprávněného pověřen“ slova „exekučním 

soudem“. Nicméně máme pochybnost, zda lze bez dalšího užít termín 

„exekuční soud“. Za vhodnější bychom považovali obrat „soud, který 

vede exekuční řízení (dále jen „exekuční soud“)“, tj. zavedení 

legislativní zkratky, která by byla dále důsledně používána (např. § 127 

odst. 1 operuje s pojmem „exekuční soud“, zatímco odstavec již jen s 

pojmem „soud“). Jde o nedůslednost, která se promítá v řadě dalších 

ustanovení tohoto dílu, a kterou je třeba odstranit.  

V souvislosti s odstavcem 3 nám není jasné, kdo jsou to „ostatní 

oprávnění“. Podle § 125 se oprávněným z přihlašovacího hromadného 

řízení se rozumí každý, komu bylo exekučním titulem v hromadném 

řízení přiznáno právo. Proto nám není jasné, kdo by mohl být „dalším“, 

resp. „ostatním  oprávněným“, a ani důvodová zpráva to spolehlivě 

nevyjasňuje. Doporučujeme proto její zpřesnění.   

Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 86. V § 128 doporučujeme formulovat nový odstavec 2, který by 

stanovil  exekutorovi povinnost vyzvat oprávněného k odstranění vad 

přihlášky a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu s tím, že nebudou-

li vady v dané lhůtě odstraněny, k přihlášce se nebude přihlížet, což by 

stanovil v odstavci 3 nynější odstavec 2. Absence takového ustanovení 

by představovala mezeru mezi odstavci 1 a 2. 

Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 87. V § 129 odst. 2 systematicky zařadit slovo „uveřejní“ již za slova 

„Exekuční soud“. 
Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 
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 88. V § 130 odst. 1 nahradit slovo „neobsahovala“ slovem „neobsahuje“. Vypořádáno jinak.  

Vzhledem k úpravě koncepce došlo k 

vypuštění Dílu 1 – Výkon rozhodnutí z 

přihlašovacího hromadného řízení. 

 89. V § 133 odst. 1 věta první je užit ne zcela všeobecně známý termín 

„pariční lhůta“. Že jde o lhůtu k dobrovolnému plnění uvádí důvodová 

zpráva, nicméně by podle našeho názoru bylo vhodnější, aby toto bylo 

uvedeno přímo v zákoně, např. tak, že by slova „pariční lhůty“ byla 

nahrazena slovy „lhůty k dobrovolnému plnění“. 

Akceptováno. 

 90. V § 134 odst. 3 vložit za slova „peněžitých plnění“ slova „členům 

skupiny“. Slovo „ ; příslušným“ nahradit slovem „ . Příslušným“, tj. 

rozdělit odstavec na dvě věty. 

Akceptováno. 

 91. V § 135 vložit za slova „exekučního návrhu a“ slovo „při“ a slovo 

„se“ systematicky zařadit již za slovo „žalobce“. Slovo „ ; příslušným“ 

nahradit slovem „ . Příslušným“, tj. rozdělit odstavec na dvě věty. 

Akceptováno 

 92. § 136 rozdělit na odstavec 1 a 2 s tím, odstavec 1 by byl tvořen větou 

první a druhou dosavadního textu a odstavec 2 větou třetí, která by byla 

uvedena ve znění „Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.“. Ve větě 

první nahradit slovo „porušení“ slovem „nesplnění“. 

Akceptováno 

 93. § 139 rozdělit odstavec 1 na odstavce 1 a 2 podle vět. Dosavadní 

odstavce 2 až 4 označit jako odstavec 3 až 5.  Současně požadujeme 

vysvětlit, za jakých okolností může být žalovaný věřitelem pohledávky 

z hromadného řízení, když se jedná o úpadek žalovaného (srov. 

označení Dílu 1). Domníváme se, že tato situace nemůže nastat, a proto 

doporučujeme vypustit slova „, nebo žalovaný“. 

Akceptováno 
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 94. V § 140 odst. 3 nahradit slova „ ; k řízení“ slovy „ . K řízení“, tj. 

rozdělit odstavec na dvě věty. 
Akceptováno 

 95. V § 141 nahradit slova „ ; k řízení“ slovy „ . K řízení“, tj. rozdělit 

text paragrafu  na dvě věty. 
Akceptováno jinak. 

 § 141 se změní následovně: 

„V insolvenčním řízení se pPro rozhodnutí o 

přípustnosti zpětvzetí přihlášky pohledávky 

žalobcem v incidenčním sporu se vyžaduje 

souhlas insolvenčního soudu použijí 

ustanovení tohoto zákona o zpětvzetí žaloby 

a o smíru; k řízení je příslušný soud, který 

v hromadném řízení rozhodoval v prvním 

stupni.“ Insolvenční soud souhlas vydá 

v insolvenčním řízení. 

 96. § 142  

Odstavec 2 formulovat takto: 

„(2) Insolvenční správce člena skupiny, na jehož majetek byl prohlášen 

konkurs, je oprávněn vykonávat práva tohoto člena skupiny v 

hromadném řízení dnem prohlášení konkursu místo něj. O tom, že 

svého práva využívá, vyrozumí insolvenční správce soud bezodkladně 

písemně.“.  

V souvislosti s odstavcem 4 požadujeme vysvětlit, jak bude řešena 

situace, když v úpadku bude člen skupiny, který je žalobcem. Důvodová 

zpráva k tomuto nic neuvádí. 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě bylo vysvětleno, že u 

člena skupiny, který je současně žalobcem v 

hromadném řízení, nepřichází substituce 

insolvenčním správcem vůbec v úvahu; 

takový člen skupiny přestane mít 

způsobilost být žalobcem. Proto se úprava § 

142 nepoužije (byť tento důvod nemusí být 

na první pohled zjevný, je logický). 

 97. V § 143 odst. 1 nahradit v zaváděné legislativní zkratce slovo 

„dokumenty“ slovem „dokument“ a odpovídající úpravu provést i v 

odstavci 2. V něm vložit za slova „pořídit si“ slova „z něj“. 

Akceptováno jinak. 

Zavedena legisl. Zkratka „důkazní 

prostředek“. 
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 98. Nicméně poznamenáváme, že v odstavci 1 jde o klasické důkazní 

prostředky – písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit stav 

věci. Proto bychom za vhodnější než dokumenty považovali legislativní 

zkratku „(dále jen „důkazní prostředek“)“, i když oprávnění pořizovat 

si výpis, opis nebo kopii směřuje  především na listinné dokumenty v 

podobě písemností. Proto doporučujeme legislativní zkratku „(dále jen 

„dokument“)“ zachovat.   

Akceptováno. 

 99. Nedoporučujeme však zavádět legislativní zkratku „(dále jen „návrh 

na zpřístupnění“), ale hovořit plným obratem „návrh na zpřístupnění 

dokumentu“. „Úspora“ jednoho slova touto legislativní zkratkou 

zaváděná není důvodná a sama formulace této legislativní zkratky je 

problematická, neboť z ní není zřejmé, o návrh na zpřístupnění čeho se 

jedná. Bude-li tato připomínka přijata, je třeba v následujících 

ustanoveních obrat „návrh na zpřístupnění dokumentu“ důsledně 

užívat. 

Akceptováno. 

 100. Požadujeme vyjasnit, kdo má vynaložit rozumné úsilí – ten, kdo 

po navrhovateli požaduje uvedení informací? Text § 144 odst. v tomto 

směru není jednoznačný a gramatickým výkladem lze dospět k závěru, 

že rozumné úsilí má vynaložit právě ten, kdo po navrhovateli požaduje 

informace, což zajisté není smyslem ustanovení. 

Vysvětleno. 

Navrhovatelem je ten, kdo navrhuje 

zpřístupnění. Právě ten musí uvést, popis 

důkazních prostředků v rozsahu, který lze po 

něm při vynaložení rozumného usilí 

požadovat. 

 101. V § 145 odst. 1 zaváděnou legislativní zkratku „(dále jen 

„hromadné řízení“)“ uvést již za slovy „stranou v hromadném řízení“, 

slovo „jeho“ vypustit a za slovo „zahájením“ doplnit slova 

„hromadného řízení“. 

Akceptováno. 

 102. V § 147 odst. 1 ukončit text za slovem „nacházejí“ a formulovat 

větu druhou odstavec takto: „Ke splnění těchto povinností určí předseda 

senátu přiměřenou lhůtu.“. 

Akceptováno. 
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 103. V § 148 nahradit slovo „ ; lhůta“ slovem „ , která“. Akceptováno. 

 104. V nadpisu § 150 nahradit slova „a jiného“ slovy „nebo 

obdobného zákonem“, a to v zájmu dikčního souladu s § 149 odst. 1 

písm. c), § 150 odst. 1 a 3, § 151 odst. 2 nebo 159 odst. 1. 

Akceptováno. 

 105. V § 152 písm. a) nahradit slovo „určuje“ slovem „určí“ a za slova 

„senátu v“ vložit slovo „tomto“. 
Akceptováno. 

 106.  K ustanovení § 154 odst. 1 se dovolujeme upozornit, že škoda, 

která může vzniknout porušením § 153 (např. porušení bankovního 

tajemství), bude dosahovat řádově daleko vyšších částek. V důvodové 

zprávě je nesprávně uvedeno, že půjde o porušení § 142 a 143 místo 

správně § 152 a 153. 

Akceptováno. 

 107. § 156  

V odstavci 1 nahradit slovo „dle“  slovem „podle“ a za číslo „155“ 

doplnit text „odst. 1“ 

V odstavci 3 nahradit slova „Tímto ustanovením“ slovy „Ustanovením 

odstavce 1 a 2“. 

Akceptováno. 

 108. Požadujeme vypuštění ustanovení § 158 odst. 2 a § 160 odst. 4, 

které nebylo zřejmě odstraněno z přejatých ustanovení ze zákona o 

náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Pokud bylo úmyslem 

předkladatele ponechat toto ustanovení, je nezbytné vymezit, kdo je to 

soutěžitel. Upozorňujeme, že legální definice soutěžitele je zavedena v 

zákoně o ochraně hospodářské soutěže, a to pouze pro účely tohoto 

zákona. Rovněž je nezbytné v důvodové zprávě vysvětlit, proč toto 

ustanovení bylo ponecháno, jaký je pro to důvod a ospravedlnění pro 

to, proč má být sankcionován i soutěžitel, který nemá nic společného s 

hromadnou žalobou a nejde o spor v rámci hospodářské soutěže. 

Akceptováno. 
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 109. V § 161 odst. 1 nahradit středník slovem „a“ slova „předseda 

senátu“ za slovem „usnesení“ vypustit. 
Akceptováno. 

 110. V odstavci 3 nahradit slovo „ ; proti“ slovy „ . Proti tomuto“, tj. 

rozdělit text odstavce  na dvě věty. 
Akceptováno. 

 111. V § 162 nahradit slova „ ; lhůta“ slovem „ , která“ a slovo 

„rozhodnutí“ nahradit slovem „usnesení“ – paragraf hovoří o usnesení. 
Akceptováno. 

 112. V § 164 v úvodní části odstavce 3 nahradit slovo „zejména“ 

slovem „alespoň“. 
Akceptováno. 

 113. V § 165 odst. 2 písm. i) nahradit slova „v nichž“ slovy „ve 

kterých“. 

Odstavec 3 rozdělit na odstavce 3 a 4 a formulovat je např. takto: 

     „(3) Akreditovaná osoba je povinna oznámit ministerstvu změny 

týkající se údajů podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu poté, co k 

nim došlo. Týká-li se změna údaje podle odstavce 2 písm. c), připojí 

akreditovaná osoba k oznámení v elektronické podobě také doklady 

prokazující splnění podmínek podle tohoto zákona.  

    (4) Oznámení podle odstavce 3 se zasílá do datové schránky 

ministerstva. Ministerstvo změnu údaje zapíše do seznamu bez řízení.“. 

Akceptováno. 

 114.  Považujeme za nesystematické a nepřehledné, uvádět až v § 167, 

že k činnosti správce skupiny je potřebná akreditace. Toto pravidlo by 

mělo být stanoveno již v oddíle 2. 

Neakceptováno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 115. V § 168 rozdělit odstavec 2 na odstavce 2 a 3 tak, že odstavec 2 

bude tvořit věta první a druhá stávajícího odstavce 2 s tím že tato věta 

bude doplněna slovy „ , je bezúhonná, důvěryhodná a odborně 

způsobilá. Odstavec 3 bude tvořit věta třetí dosavadního odstavce 2. 

Akceptováno. 

 116. V § 170 odst. 2 nahradit slova „ ; za účelem“ slovy „ . Za účelem“, 

tj. rozdělit odstavec na dvě věty. Tuto úpravu obdobně provést i v 

odstavci 3. 

Akceotováno. 

 117. V § 171 odst. 2 písm. c) nahradit slovo „jenž“ slovem „kdo“ a 

slovo „a“ slovem „nebo“. 
Akceptováno. 

 118.  § 172 -  doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné specifikovat 

obory studia magisterského studijního programu, které budou 

předpokladem pro splnění podmínky odborné způsobilosti (máme 

pochybnosti o tom, že např. vzdělání o oboru přírodních věd bude 

zaručovat dostatečnou odbornou způsobilosti pro výkon správce 

skupiny). Rovněž doporučujeme zvážit, zda je nezbytné vyžadovat 

odbornou způsobilost po všech odpovědných zástupcích právnické 

osoby. 

Akceptováno. 

 119. V § 173 rozdělit odstavec 1 na odstavec 1, tvořený první větou 

stávajícího odstavce 1, a odstavec 2, tvořený druhou a třetí větou 

stávajícího odstavce 1. Dosavadní odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 

3 a 4. 

Akceptováno. 

 120. § 174 rozdělit v zájmu větší přehlednosti i obsahové struktury 

materie takto: 

a) „§ 174 

Rozhodnutí o udělení akreditace 

(1) O udělení akreditace rozhoduje ministerstvo na základě žádosti.  

Akceptováno. 
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(2) O udělení akreditace lze rozhodnout na dobu nejdéle 10 let od právní 

moci rozhodnutí. Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního 

nástupce. 

(3) O prodloužení platnosti akreditace rozhoduje ministerstvo na 

základě žádosti podané nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před 

koncem doby platnosti akreditace.  K dříve podané žádosti se nepřihlíží, 

později podaná žádost se považuje za žádost o novou akreditaci.  

(4) Prodloužit platnost akreditace lze vždy nejdéle o 10 let. Akreditace 

osoby, která podala žádost o prodloužení akreditace v době podle 

odstavce 3, se považuje za platnou až do právní moci rozhodnutí o 

žádosti o prodloužení akreditace. 

(5) Vyhoví-li ministerstvo plně žádosti, zapíše žadatele do seznamu 

osob akreditovaných k výkonu činnosti správce skupiny a rozhodnutí  

písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí se pouze poznamená do spisu a tím 

nabývá právní moci.  

(6) Žadatel se o rozhodnutí vyrozumí zasláním úředně ověřeného 

elektronického opisu zápisu do seznamu osob akreditovaných k výkonu 

činnosti správce skupiny.  

(7) Proti rozhodnutí, jímž ministerstvo plně vyhovělo žádosti, není 

rozklad přípustný.“. 

 121. Doporučujeme zaměnit pořadí § 175 a 176. Akceptováno. 

 122. § 176 odst. 1 písm. c) – Upozorňujeme, že okamžikem, kdy i jen 

jeden odpovědný zástupce nastoupí výkon trestu odnětí svobody (tzn. 

již bude pravomocně odsouzen pro trestný čin), nebude správce skupiny 

splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 169 odst. 2 písm. a), tedy 

ministerstvo by mu mělo podle § 175 odst. 1 odebrat akreditaci. Není 

tedy zřejmé, proč je u § 176 odst. 1 písm. c) uvedeno, že všichni 

odpovědní zástupci nastoupili výkon trestu odnětí svobody, když by 

stačilo, aby se tak stalo u jednoho odpovědného zástupce. Ustanovení v 

rámci akreditace k činnosti správce skupiny nejsou vzájemně v souladu. 

Vysvětleno. 

V hromadném řízení za správce skupiny 

vystupuje vždy 1 odpovědný zástupce, 

postačí tedy, má-li správce 1 bezúhonného 

odpovědného zástupce. Naopak když 

žádného nemá, teprve tehdy by s tím měly 

být spojeny následky. 
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 § 177  

V odstavci  2 nahradit ve větě druhé slovo „a“ slovem „nebo“.  

V odstavci 4 nahradit slova „ ; této mlčenlivosti“ slovem „ . 

Mlčenlivosti“, tj. rozdělit větu první odstavce na dvě věty.  Současně 

upozorňujeme, že z  textu „a to i po jejím skončení“  není zřejmé, zda 

má správce skupiny zachovávat mlčenlivost i o skutečnostech, o 

kterých se dozvěděl i po skončení výkonu své činnosti, nebo má 

zachovávat mlčenlivost o daných skutečnostech a tuto mlčenlivost má 

zachovávat i po skončení výkonu své činnosti (což považujeme za 

prravděpodobnější). Doporučujeme zvážit jinou formulaci. 

Odstavec 7 formulovat takto: 

„(7) Správce skupiny zprovozní po udělení akreditace bez zbytečného 

odkladu internetové stránky, na kterých uveřejní informace, které se o 

něm  zapisují do seznamu správců skupiny.“. 

Akceptováno. 

 124. V § 178 odstavec 2 sice stanoví, že ministerstvo vyzve 

akreditovanou osobu, aby odstranila v přiměřené lhůtě zjištěné 

nedostatky, ale není stanoveno, co se stane, když akreditovaná osoba 

této výzvě nevyhoví. Doporučujeme proto doplnit odstavec 2 slovy „a 

o jejich odstranění ministerstvo po uplynutí lhůty neodkladně 

informovala.“.  Dále doporučujeme do odstavce 2 doplnit větu: 

„Neučiní-li tak, ministerstvo akreditované osobě akreditaci odejme.“.   

Akceptováno. 

 125.   V souvislosti s § 180 konstatujeme, že není jasné, které to jsou 

„dosavadní právní předpisy“, a důvodová  zpráva na to nedává  

odpověď.  Jde  (jenom) o občanský soudní řád ? Je proto třeba tyto 

právní předpisy uvést v § 180 přímo a nespoléhat se na obrat, který je 

obsahově neurčitý. 

Akceptováno. 

Bylo doplněno do důvodové zprávy. 

 126.  Důvodová zpráva 

Pojistky proti zneužití (str. 30) – zde je uvedeno jediné relevantní riziko 

(navíc marginalizované), a to riziko negativní publicity. Dovolíme si 

oponovat, že toto riziko není jediné. Odkazujeme zde na argumenty v 

článku Hromadná žaloba: dobrý sluha, zlý pán (Kateřina Šveřepová, 

Právní rádce, 8.2.2019, str. 42), kde autorka vystihla rizika, jež přináší 

institut hromadných žalob a která nelze opomíjet či bagatelizovat. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



ÚVČR – KOM 

(Úřad vlády ČR – odbor 

kompatibility) 

 

Mgr. Bohumil Peterka 

Mgr. Barbara Šteiner Baffiová 

K § 172 odst. 1 

Navrhovaný § 172 odst. 1 stanoví pro správce skupiny požadavek 

magisterského vzdělání, což představuje kvalifikační požadavek pro 

přístup k činnosti správce skupiny. Takový kvalifikační požadavek by v 

souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU (viz např. rozsudky 

ve věci C-108/96 Mac Quen nebo ve věci C-294/00 Gräbner) mohl 

představovat omezení volného pohybu. Omezení volného pohybu pak 

musí být vždy ospravedlnitelné a proporcionální. Proto považujeme za 

nezbytné, aby důvodová zpráva byla doplněna o zhodnocení 

proporcionality kvalifikačního požadavku ve vztahu ke správcům 

skupiny ve smyslu výše uvedené judikatury. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 

Česká národní banka 

Ing. Mgr. Daniel Tyraj 

tel. 224413899, 

daniel.tyraj@cnb.cz 

 

1. Obecná připomínka:  

K návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách Česká národní 

banka (ČNB) v říjnu 2017 konstatovala, že považuje záměr zavést 

do českého právního prostředí institut hromadných žalob za užitečný 

s tím, že jím může být řešena řada problémů, na které materiál správně 

upozorňuje (např. ochrana spotřebitelů). Současně však ČNB zdůraznila, 

že to, do jaké míry bude nová právní úprava efektivní, záleží na detailech 

a parametrech úpravy. A upozornila, že věcný záměr v popisu stávající 

situace byl v mnoha oblastech dosti tendenční a teze v něm uvedené 

neodůvodněné. Upozornila mj. také na skutečnost, že by mohla vzrůst 

proaktivita (a v extrémních případech až agresivita - např. usilování 

o „výpalné“ od žalovaných) při nabízení služeb v oblasti hromadných 

žalob.  

Podle ČNB se předkladatel vydal při přípravě návrhu zákona 

o hromadných žalobách spíše směrem, před kterým ČNB varovala. 

Navrhovaná právní úprava je založena na preferenci opt-out systému 

(tzv. odhlašovací hromadné řízení) a v tomto systému podporuje zájmy 

toho zástupce, který podá hromadnou žalobu první, bez ohledu na to, 

jakým způsobem je z jeho strany nárok odůvodněn a podložen, a co je 

v zájmu poškozených, zejména spotřebitelů. Zákon tedy preferuje rychlé 

podávání hromadných žalob před ochranou zájmů poškozených, pro něž 

může být naopak vhodnější a respektující autonomii vůle jednotlivce opt-

in systém s vícero hromadnými žalobci shromažďujícími nároky 

Akceptováno. 

Princip opt-out byl v návrhu upozaděn, a to 

jak koncepčně, kdy bylo jednoznačně 

stanovena priorita opt-in, tak i co do 

podmínek.  

 

Částka byla snížena na 5 000 Kč a dále byla 

doplněna nová podmínka, kdy 

s odhlašovacím hromadným řízením musí 

souhlasit alespoň 50 členů skupiny nebo 

neziskový subjekt, který je oprávněn zájmy 

této skupiny hájit a jedná se o etablovaný 

subjekt. 

 

Ustanovení o zájmovém subjektu byla dále 

rozvedena po vzoru návrhu směrnice o 

zástupných žalobách a dále po vzoru zákona 

o ochraně spotřebitele tak, že není umožněn 

vznik ad hoc zájmových spolků. 

 

Z hlediska případného zneužití se navrhuje 

zpřísnit podmínky pro činnost neziskových 

subjektů, pro činnost správce skupiny i 
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poškozených, případně sice pomalejší, ale důkladnější přípravou. 

Jedním z cílů ČNB při výkonu dohledu na finančním trhu je také ochrana 

spotřebitele, resp. zákazníků finančních institucí obecně. ČNB však 

dlouhodobě usiluje na finančním trhu o kultivaci spotřebitele 

informovaného a aktivního, s možností volby. Tomuto cíli je nepochybně 

bližší institut hromadných žalob postavený na principu opt-in. Vedle toho 

se domníváme, že tento princip zajistí také kvalitnější (tj. na kvalitu, 

nikoliv primárně rychlost orientovanou) soutěž na poli právních služeb. 

Z výše uvedených důvodů ČNB navrhuje v zákoně výrazně posílit 

princip opt-in. 

Neodůvodněnou, resp. fakticky nepodloženou preferenci systému opt-out 

v návrhu zákona dokládá např. vymezení bagatelního nároku, přísné 

sankce pro žalovaného v hromadném řízení, naproti tomu absence 

dostatečných sankcí a pojistek před podáváním šikanózních hromadných 

žalob (požadavek na složení jistoty jako ochrana před takovými 

neodůvodněnými návrhy je formulován nedostatečně a stanovená 

odpovědnost za újmu pro žalobce nemusí být dostatečnou ochranou 

v případě insolvence akreditované osoby). Šikanózní nebo alespoň zbrklé 

podávání hromadných žalob je podporováno konstrukcí odměny pro 

žalobce ve výši 20 až 30 % z přisouzeného plnění po vzoru U.S.A. s opt-

out systémem. Nepřiměřená výše odměny v návrhu zákona vynikne ještě 

více, když zákon jasně neupravuje možnost snížení odměny soudem (toto 

oprávnění lze dovozovat jen z důvodové zprávy, nikoli zákona), a naopak 

zákon upravuje náhradu nákladů řízení vedle takto stanovené odměny. 

Navržený systém prosazuje pro český právní řád neorganický opt-out 

systém, a to v rozporu s českými právními tradicemi, i s tím, co je 

obvyklé v kontinentální Evropě.  

Návrh zákona s ohledem na výše uvedené podle názoru ČNB neodráží 

stanovisko Legislativní rady vlády (LRV), a je rozporný s úkolem 

uloženým vládou (viz usnesení vlády ze dne 4. 4. 2018 č. 210). ČNB 

proto požaduje návrh zákona přepracovat, a to tak, aby návrh zákona 

úkol uložený vládou ČR respektoval a aby daleko více akcentoval opt-

in princip.  

Tato připomínka je zásadní.  

zavést podmínku transparentního 

financování hromadného řízení. 
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 2. K vymezení bagatelního nároku (§ 31) 

Podle ČNB není výše hraničního ukazatele pro vymezení bagatelního 

nároku dostatečně odůvodněna. Zvýhodnění systému opt-out je pak 

založeno zejména na tom, že se u opětujících plnění posuzuje hodnota 

pouze jedné splátky. Požadujeme proto, aby se v případě opakujících 

plnění posuzovala hodnota minimálně za 1 rok, optimálně za 3 roky 
(základní občanskoprávní promlčecí lhůta). Současně požadujeme 

podstatně snížit výši částky pro bagatelní nároky uvedenou v § 31 odst. 

2, argumentace v důvodové zprávě ohledně částky 10 000 Kč odkazem 

na o.s.ř. je věcně nesprávná, resp. je vnitřně rozporná.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Odůvodnění: LRV doporučila zavést vedle sebe opt-in a opt-out systém, 

a proto odmítla mluvit o některém z principů jako výchozím pro českou 

právní úpravu hromadných žalob. Cílem systému opt-out má být 

odstranění následků racionální apatie při vymáhání bagatelních nároků, 

s tím, že tento cíl může být podle LRV legitimní. Předkladatel k naplnění 

tohoto cíle však jen mechanicky převzal hranici bagatelního nároku 

z občanského soudního řádu (o.s.ř.).1 Tam je však bagatelní nárok 

vymezen pro jiný účel, a to pro vyloučení možnosti podat odvolání 

u peněžitých nároků do 10 000 Kč. V o.s.ř. je cílem zabránit žalobnímu 

apetitu a zatěžování soudní soustavy bagatelními spory. Bagatelní nárok 

je tedy jednou v o.s.ř. vymezený jako ten do výše 10 000 Kč, kdy má být 

vyloučeno možnost podat odvolání, jinde je hraničním ukazatelem 

pro vymezení racionální apatie, když se předpokládá, že do 10 000 Kč se 

projevuje rezignace poškozených na vymáhání oprávněných nároků, a ti 

proto nebudou podávat samostatně žaloby. 

Neodůvodněnou preferenci opt-out systému předkladatelem dokládá také 

důvodová zpráva, která samu možnost zavedení hromadných žalob 

(nikoli zavedení opt-out systému) odůvodňuje takto: „Pokud by o téže 

věci bylo vedeno jedno soudní řízení, je zřejmé, že o této celé věci by 

rozhodoval 1 soudce a bylo by zde tedy jen jedno rozhodnutí. Dnes se 

Částečně akceptováno. 

Celková výše pro opt-out byla snížena na 

5 000Kč. Jinak je potřeba zdůraznit, že jde o 

vyvratitelnou domněnku a oddělení na 

splátky je důležité, protože ne každý 

z poškozených mohl službu odebírat po 

stejnou dobu. Nicméně dovětek byl upraven 

tak, aby bylo zřejmé, co je jeho smyslem a 

účelem: U opakujících se plnění soud 

přihlédne k hodnotě jedné splátky za rok. A 

význam byl dále rozveden do důvodové 

zprávy. 

 

Dále se nově navrhuje se zpřesnění vztahů 

opt-in a opt-out tak, aby nebyl úpravou 

vyvoláván mylný dojem, že opt-out je 

systémem preferovaným. Rovněž důvodová 

zpráva byla v tomto duchu přeformulována. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

                                                           
1 Podle § 202 odst. 2 o.s.ř. platí, že odvolání není přípustné proti rozsudku, vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 

10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



stejnou věcí nezabývá 1 soudce, ale 100 soudců – znamená to však také, 

že co soudce a obdobný případ, to jiný názor. V praxi tak nezřídka vzniká 

rozporná judikatura. Tento jev se o to více projevuje u bagatelních nároků 

do 10 000 Kč, v nichž není možné podat odvolání, a též u nároků do 50 

000 Kč, kde není možné podat dovolání. Sjednocující funkce vyšších 

soudů se tak u těchto nároků nemůže projevit a nejednotnost judikatury 

nelze za platného stavu fakticky vyřešit.“. Tedy důvodová zpráva 

zaměňuje možné pozitivum spojené se zavedením hromadných žalob 

(které přináší i hromadná žaloba založená na opt-in systému) s pozitivy 

pouze jednoho z možných řešení (volba opt-out systému), navíc stejného 

cíle lze dosáhnout i snížením částky 10 000 Kč v o.s.ř. nebo jiným 

procesním řešením. Vedle toho není primárním cílem institutu 

hromadných žalob zajistit jednotnou judikaturu u bagatelních nároků (u 

řady bagatelních sporů podle o.s.ř. tento institut ani využít nebude 

možné), ale chránit poškozené. 

Jsme si vědomi toho, že v § 31 odst. 2 zákona je konstruována 

vyvratitelná právní domněnka, a soud může rozhodnout jinak. Lze však 

předpokládat, že soudy k této zákonem stanovené hranici přihlížet budou, 

tím spíše, že je stanovena vysoko. V souladu s preferencí pro opt-in 

princip a omezení využití odhlašovacího řízení na případy skutečně 

marginálních částek, kde důvodně hrozí racionální apatie, proto ČNB 

navrhuje částku 10 000 Kč podstatně snížit. 

Navrhovanou hranici považujeme za velmi problematickou u 

opakovaného plnění, když opakované plnění za jeden nebo více let (např. 

měsíčně placený poplatek za služby či typicky měsíční splátka úvěru) 

může lehce přesáhnout částku 10 000 Kč, za období jednoho měsíce 

nikoli. Minimálně u opakujících plnění proto požadujeme revizi zákona 

v tom smyslu, aby se hranice bagatelního nároku počítala za období 

běžné (základní) promlčecí lhůty, tj. 3 let, minimálně však za 1 rok. 

 

 3. Ke změně přihlašovacího řízení na odhlašovací soudem (§ 41 

odst. 4 a 42) 

Požadujeme revidovat § 41 odst. 4 a § 42 zákona, tak aby zásah soudu 

byl možný jen směrem od žalobcem navrhovaného opt-out k opt-in, 

nikoli naopak, což je situace návrhem zákona preferovaná. 

Akceptováno. 

Návrh počítá s tím, že bude změna možná 

oběma směry (viz k tomu již nyní § 41 odst. 

4), což bylo k této připomínce více 

zdůrazněno v důvodové zprávě. Ustanovení 
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Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Považujeme za nevhodné, aby v civilním sporném řízení 

založeném na procesní aktivitě stran, což platí i pro řízení ve věci 

hromadných žalob, soud korigoval vůli žalobce k navrhovatelem 

preferovanému systému opt-out, srov. § 42 zákona. Pokud má být 

korekce soudu rozumná a v zákoně upravena, naopak by měla směřovat 

k omezení hromadných žalob projednávaných v odhlašovacím 

hromadném řízení (opt-out) a k posílení principu přihlašovacího 

hromadnému řízení (opt-in), které umožňuje pluralitu skupin 

vytvářených z jednotlivých žalobců, kteří se mohou sami a lépe 

uspořádávat do skupin a volit si pro skupinu vhodného zástupce (nelze 

a priori legitimně, natož důvodně očekávat, že ten, kdo podá v systému 

opt-out první žalobu, ji podá nejlépe, či že nejlépe a nejvhodněji zastupuje 

zájmy těch, za které se vyjadřuje, resp. které zastupuje). Navíc lze v praxi 

očekávat s ohledem na povahu opt-in a opt-out systému prvotní pokusy o 

předstih, resp. o podávání žalob v režimu opt-out, byť to následně bude 

znamenat vylučování (mnohdy zdlouhavé) některých nároků 

z projednání. V opt-in budou žalovat akreditované osoby pravděpodobně 

jen tam, kde nároky budou v řádu alespoň statisíců korun, tj. zjevně nikoli 

bagatelní. 

. 

 

 

§ 42 se snaží jen vyřešit problém s 

omezením žalobní legitimace v opt-out, 

proto situaci změny z opt-in na opt-out více 

rozvádí. 

 

Připomínce bylo vyhověno tím, že se do 

návrhu doplnila možnost žalobce, aby i přes 

odlišný názor soudu mohl trvat na 

projednání věci v přihlašovacím 

hromadném řízení, a tím zamezit změně 

režimu z žalobcem navrhovaného opt-in na 

opt-out.   

 4. K odhlašování z hromadného řízení (§ 57) 

Požadujeme zjednodušit požadavky na odhlášení z hromadného řízení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Pokud poškozený nemá zájem, aby byl v odhlašovacím 

řízení zastupován někým jiným, musí se podle návrhu zákona ve lhůtě 

kvalifikovaným způsobem odhlásit, srov. § 57 odst. 1, 2 a 3 zákona, kde 

se mj. stanoví (byť zčásti nenormativně, a proto pro právní předpis 

nevhodně), že by odhlášení mělo obsahovat skutková tvrzení a důkazní 

prostředky osvědčující, že osoba, která se z řízení odhlašuje, je členem 

skupiny. Návrh zákona tak na jedné straně předpokládá racionální apatii, 

kterou usiluje řešit. Nicméně současně předpokládá, že pokud poškození 

nechtějí, aby je proti jejich vůli zastupoval někdo jiný, tak budou podle 

Částečně akceptováno. 

Cílem zákona, který je rovněž vyjádřen 

v důvodové zprávě, je upravit odhlášení tak, 

aby bylo možné se odhlásit co 

nejjednodušeji. 

 

Z hlediska způsobu se tak připouští 

v podstatě jakýkoliv, který umožňuje ověřit 

totožnost osoby, která se odhlašuje. 

 

Oznámení lze učinit vůči žalobci, ale i vůči 

soudu. 
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zákona „písemně, ústně do protokolu (pozn. u soudu), předepsaným 

formulářem, či jiným způsobem umožňujícím ověření jejich totožnosti“ 

(pozn. zřejmě s úředně ověřeným podpisem) projevovat vůli odhlásit se 

z řízení. Nadto nepostačí jen dostatečně určitě projevit vůli, je třeba také 

doložit skutková tvrzení a důkazní prostředky, že osoba není členem 

skupiny (pozn. pokud je možný výklad, že není třeba dokládat, pak je 

otázkou smysl § 57 odst. 3 zákona) a vůli musí projevit kvalifikovaně 

(srov. odkaz na „jiný způsob umožňující ověření totožnosti“, tj. ve všech 

případech musí být nějakým způsobem ověřena totožnost, otázkou je, 

jakým, zda např. úředně ověřené podpisy apod.). Návrh zákona při 

odhlašování prvek racionální apatie využívá proti poškozeným, kteří se 

chtějí z opt-out řízení odhlásit, neboť jednoduše se odhlásit z řízení 

vedeného v systému opt-out je pro poškozeného - právního laika složité, 

popř. ekonomicky neracionální (náklady na odhlášení mohou být vyšší 

než jeho v opt-out systému vymáhaný nárok).  

 

 

Dikce ustanovení však bude přeformulována 

tak, aby bylo jasné, co má být v oznámení o 

odhlášení uvedeno. 

 

Požadavek § 57 odst. 3 byl zcela vypuštěn. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 5. K přenášení povinnosti uveřejňovat na žalovaného (§ 83 odst. 

2) 

Požadujeme zrušit § 83 odst. 2 zákona bez náhrady.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Považujeme za neudržitelnou konstrukci, kdy je svěřeno 

soudu právo rozhodnout o uložení povinnosti uveřejňovat informace 

o průběhu hromadného řízení žalovanému. Jednak v současné době není 

problém zajistit šíření informace na internetu, prostřednictvím sociálních 

sítí, reklamy ve sdělovacích prostředcích apod., dále zákon předpokládá 

také zřízení rejstříku hromadných žalob, ve kterém budou údaje o řízení 

uveřejňovány. Kdo má zájem dozvědět se o řízení, dozví se. Důvodová 

zpráva k návrhu § 83 odst. 2 zákona uvádí: „V odstavci druhém je 

ve výjimečných případech umožněno, aby soud rozhodl o tom, že 

o uveřejňování informací se má postarat žalovaný (a to buď spolu 

s žalobcem, nebo sám). Povinnost mu lze uložit v situaci, kdy zjevně není 

možné zajistit dostatečné informování členů skupiny prostřednictvím 

žalobce. Typicky to bude tehdy, má-li žalovaný přímé spojení na členy 

skupiny, s nimiž je pravidelně v kontaktu, zatímco žalobce touto 

možností nedisponuje.“. V případě opt-in řízení podle ČNB uvedené 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 83 odst. 2 je výjimečným 

případem, kdy soud může rozhodnout o tom, 

že žalovaný má informační povinnost. Tato 

okolnost navazuje na návrh směrnice o 

zástupných žalobách, který s tímto počítá 

(dokonce preferuje informování 

prostřednictvím žalovaného – viz čl. 9). 

 

Informování může být praktické i u opt-in, 

protože zde je mj. úkolem uveřejňování, aby 

se potenciální členové o skutečnosti, že bylo 

certifikováno opt-in řízení, skutečně 

dozvěděli. 

 

Zákon nadto nezbytně nepředvídá, že 

k informování má docházet individuálně, 

nic nebrání soudu, aby rozhodl třeba o tom, 
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opatření nemá místo. V případě opt-out řízení pak nedává smysl 

s ohledem na bagatelnost nároků na jedné straně, a na administrativní 

náklady na straně druhé, navazovat přímé spojení prostřednictvím 

žalovaného. Naopak dává smysl oslovení prostřednictvím internetu nebo 

médií. Předkladatel znovu a nedůvodně preferuje opt-out na úkor opt-in, 

a zájmy žalobce na úkor vůle poškozených. 

 

 

že žalovaný o této skutečnosti informuje na 

svém webu (typicky třeba online obchod 

apod.). Mobilní operátor to může uvést 

v měsíčním vyúčtování apod. Záleží na 

konkrétních okolnostech případu. 

 

Do zákona však bude uvedena podmínka 

„je-li možné to po žalovaném požadovat“, 

aby bylo zřejmé, že jde skutečně o 

výjimečnou situaci, a dále byly zpřísněny 

podmínky. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 6. Ke složené jistotě pro žalobce a ochraně žalovaného před 

šikanózními návrhy (§ 33, § 35, § 92, § 154 odst. 1) 

Požadujeme celkově přepracovat ustanovení o jistotě skládané žalobcem, 

tak aby byla pravidla pro skládání jistoty revidována, zpřesněna a byla 

způsobilá efektivně zajistit náhradu případné újmy neoprávněně 

žalovaného nebo třetích osob, kterým bude uložena povinnost 

zpřístupnit důkazy. Současně je nutné lépe provázat úpravu v § 35, § 92 

a § 154 zákona. Požadujeme právní normu formulovat normativně, 

formulace o tom, že by např. bankovní záruka měla odpovídat nějaké 

výši, nemá mít v zákoně místo.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Odůvodnění: K návrhu žalovaného může (a nemusí) soud žalobci podle 

§ 92 odst. 1 uložit usnesením složení jistoty. Zatímco pro žalovaného se 

stanovují až nepřiměřeně vysoké pokuty za nesoučinnost s poskytováním 

dokumentace apod., toho, kdo žaluje, může tížit na základě uvážení 

soudu pouze stanovení „přiměřené jistoty na náhradu nákladů řízení“, 

nikoli však již na náhradu újmy v případě šikanózní žaloby (srov. § 96 

zákona). V té souvislosti srov. jinak formulovanou podmínku pro složení 

jistoty na základě rozhodnutí soudu, tedy vážnou obavu, že žalobce 

neuhradí v případě neúspěchu náklady řízení anebo újmu, nicméně 

Akceptováno. 
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jistotu má soud stanovit jen na náhradu nákladů řízení. Přiměřená 

jistota pak není v § 92 vymezena žádnou částkou, ani k odhadované 

potenciální újmě, či k žalovaným nárokům, jen k nákladům řízení.  

Není jasný vztah jistoty ukládané podle § 92 a limitů upravených v § 35, 

resp. ze zákona vyplývá, že limity podle § 35 mají význam jen ke splnění 

podmínky solventnosti podle § 33, nemají žádný dopad do úvahy soudu 

stran výše limitu stanovovaného soudem dle § 92 odst. 1. Limit 5 % 

hodnoty uplatňovaného plnění v § 35 odst. 1 zákona je pak stanoven 

nenormativně. Jistotu podle § 92 zákona může soud uložit, jen pokud 

žalobce nesplňuje podmínku solventnosti podle § 33 zákona. Nicméně 

konstrukce jistoty ve spojení s § 33 pomíjí, že v době podání žaloby 

nemusí být známa případná újma na straně žalovaného, ukáže-li se žaloba 

s odstupem několika let šikanózní nebo neodůvodněná. Není také jasné, 

jak posuzovat podmínku přiměřenosti peněžních prostředků u žalobce. 

To, že v době podání žaloby taková jistota podle § 35 je dána, neznamená, 

že v době vzniku újmy, když se žaloba ukáže neodůvodněnou, budou 

peněžní prostředky u žalobce nedále k dispozici (navíc není jasné, jak 

posuzovat např. u bankovní záruky nebo pojištění, srov. § 34, které 

mohou být časově omezené, mohou být ukončeny apod.). Návrh zákona 

je tedy nevyvážený, pokud jde o pojistky, které mají zabránit šikanózním 

hromadným žalobám.  

 

 7. K propadnutí peněžních prostředků státu (§ 114 a § 136) 

Požadujeme, aby pokuty podle § 136 ukládané žalovanému, který 

nesplnil povinnost uloženou mu k podané hromadné žalobě (např. zajistit 

výměnu či opravu výrobku) nepřipadaly státu, ale poškozeným a 

započítávaly se proti jejich nároku.  

Stejně tak není v zájmu poškozených, aby nevyzvednuté plnění připadalo 

státu. Proto navrhujeme, aby nevyzvednuté plnění bylo po určité době 

vráceno žalovanému, tomu ale ještě i po vrácení trvala po určitou dobu 

povinnost plnit těm poškozeným, kteří se dodatečně přihlásí, případně lze 

uvažovat o delší promlčecí lhůtě v takovém případě. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Odůvodnění: Podle zákona má výtěžek z některých pokut připadnout 

státu, srov. § 136 zákona, a ne poškozeným. Tato konstrukce činí 

Částečně akceptováno. 

U prostředků propadnutých podle § 136 není 

možné, aby se tyto započítávaly 

poškozeným proti jejich nároku, neboť 

uvedené by bylo v rozporu s principy 

exekučního práva a výkonu rozhodnutí a 

nesystémově by zvýhodňovalo oprávněné 

v hromadném řízení oproti oprávněným 

v řízení individuálním, kde jsou uložené 

pokuty rovněž příjmem státního rozpočtu 

(viz § 351 OSŘ). Pokuta zde má jiný účel, 

než reparovat – její účel je primárně 

motivační a subsidiárně i sankční. 
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z hromadné žaloby na nepeněžité plnění podnikatelskou činnost, na níž 

profituje žalobce, exekutor, stát, a na posledním místě snad poškozený. 

Pokud předkladatel usiluje řešit oprávněné nároky poškozených, jak 

tvrdí, není zřejmé, proč by ze skutečnosti, že žalovaný, kterému byla 

soudem uložena povinnost k nepeněžitému plnění (např. oprava nebo 

výměna vadného výrobku, povinnost zajistit snížit emise instalací 

dodatečných zařízení ve výrobě apod.), tuto svoji povinnost neplní, měl 

profitovat stát. Jsou to přece poškozeni, kteří se ani po uznání jejich 

oprávněných nároků soudem nedočkali včasné nápravy, oni by měli být 

kompenzováni. Naopak sankční, vysoké a opakovaně ukládané pokuty 

mohou odčerpávat od škůdce prostředky, které by mohly být využity na 

nápravu pro poškozené. 

Vedle toho považujeme za nešťastný předkladatelem zvolený koncept 

propadnutí nevyzvednutých plnění žalovaného státu, neboť vede ke 

dvěma věcem. Na jedné straně, budou po několik let v soudní úschově 

složeny značné peněžní prostředky, s vedením úschovy pak mohou 

být spojeny zbytečné náklady. Současně po uplynutí 3 let od právní 

moci usnesení dochází k postupu, který vede k propadnutí peněžních 

prostředků státu. V soukromém právu, pokud soukromý žalobce 

nepřistoupí po vymožení pohledávky v nalézacím řízení k exekuci, 

neznamená to, že namísto něho bude exekuovat ve svůj prospěch stát. 

Stát tady není od toho, aby na jedné straně řešil racionální apatii, tak, 

že bude za někoho, kdo žalovat nechce, žalovat někdo jiný, a pokud 

ten, kdo nežaloval, nemá ani zájem o vyzvednutí přiznaných 

peněžních prostředků, bude stát profitovat z této neaktivity 

poškozených. V případě nuceného vytěsnění či přeměn také 

nevyzvednuté peněžní prostředky nepropadají státu, ale pověřená 

osoba je vrací hlavnímu  

 

Co se týče soudní úschovy, bylo navrženo 

znění, kdy peníze sice připadají státu, avšak 

jsou účelově vázány a musí být využity 

v oblasti ochrany spotřebitele.  

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 8. Ke konstrukci odměny (§ 99 a § 100) 
Požadujeme tato ustanovení podstatně přepracovat, s tím, že by 

procentuální odměna z přisouzeného plnění měla být ponechána 

primárně na dohodě mezi žalobcem skupiny a členy skupiny 

v případě opt-in, přičemž by k tomu mělo dojít na nediskriminačním 

základě (tedy i různá výše odměny v závislosti na výši nároku nebo 

podstatě nároku, u „stejných nároků“, stejná výše odměny).  

Částečně akceptováno. 

Z hlediska odměňování se v zákoně sledují 

tyto cíle a principy: 

a) Odměna musí existovat jako 

motivační prvek pro žalobce; 

b) Odměna musí být regulována na 

úrovni zákona tak, aby v praxi 
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V případě opt-out by mělo být stanoveno nižší procento, resp. 

rozmezí odměny s jasně formulovaným moderačním právem soudu.  

Konkrétní rozmezí odměny, kterou by mohl korigovat soud, by měla být 

stanovena po hlubší analýze.  

Je dále otázkou, jak by se měl smysluplně u systému opt-out uplatnit § 99 

odst. 3 zákona. Není zřejmé, jak bude stanovena odměna, je-li žaloba na 

nepeněžité plnění (např. něčeho se zdržet nebo opravit věc). Není jasný 

vztah § 99 odst. 1 a § 100 odst. 1, který stanoví, že procentuální výše 

odměny se určí ve výši, která se jeví jako přiměřená, když není zřejmé, 

zda je to soud, kdo má právo posuzovat přiměřenost a zda musí stanovit 

odměnu v rozmezí 20 až 30 %, nebo i níže, nebo jde v § 100 odst. 1 o 

obecný princip pro dohodu mezi žalobcem a žalovaným. Odkaz na „se 

určí“ bez adresáta právní povinnosti je nedostatečný.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Odůvodnění: Požadujeme podstatně precizovat ustanovení o odměně a 

k tomu doplnit důvodovou zprávu. Zejména není zřejmé, zda může 

žalobce s ohledem na úpravu § 40 odst. 1 písm. d) zákona ve spojení 

s § 99 odst. 3 a § 100 odst. 1 zákona požadovat v systému opt-out nižší 

než 20-30% odměnu, není tedy jasný vztah těchto ustanovení. Není ani 

dostatečně zřejmé, zda právě v § 100 odst. 1 zákona je stanoveno 

moderační právo soudu ve vztahu k odměně a v jakém rozsahu se uplatní, 

tj. zda soud moderuje požadovanou odměnu mezi 20-30 % nebo i mimo 

tuto hranici (nahoru i dolů). Není z návrhu zákona zřejmé, v jakém 

rozsahu vykládat hypotézu v § 99 odst. 1 zákona, dle které je-li 

předmětem hromadné žaloby povinnost něco konat, náleží žalobci 

odměna 20 až 30 % z přisouzeného plnění, když podle důvodové zprávy 

„Jak již bylo uvedeno v obecném úvodu, nárok na odměnu obecně vzniká 

pouze tehdy, pokud žalobce požaduje v žalobě vykonání určité 

povinnosti (zaplacení peněžité částky, poskytnutí jiného zastupitelného 

plnění, poskytnutí slevy, opravu, výměnu apod.).“. Současně 

předkladatel odůvodňuje navrhované rozmezí 20-30 % úpravou v U.S.A. 

(viz důvodová zpráva), kde ale platí opt-out systém, zatímco v ČR má být 

použito i na opt-in systém. Dále v U.S.A. je koncepce hromadných žalob 

postavena na jiných principech než na kontinentu. Důvodová zpráva se 

odkazuje u odůvodnění odměny v rozmezí 20-30 % také na čl. 10 (5) 

nedocházelo k jejímu zneužití – tj. 

zejména musí být odměna 

přiměřená rizikovosti řízení a nesmí 

přesáhnout určitý maximální podíl; 

c) Výše odměny nesmí popřít nároky 

poškozených osob; 

d) Výše odměny musí být stanovena 

dopředu, aby i pro žalobce i pro 

členy skupiny bylo předvídatelné, 

kolik v řízení získají; 

e) Výši odměny určuje definitivně 

soud v usnesení o certifikačním 

řízení, a to na základě návrhu 

žalobce, který si svoji práci „ocení“. 

 

V návaznosti na uvedenou připomínku byl 

návrh zákona dopracován tak, aby bylo 

zřejmé, jak se odměna konstruuje. 

 

Nadto byla navržena úprava, že odměna 

v řízení je dobrovolná a její výše byla 

snížena na maximálně 25%, přičemž 

žalobce může požadovat a soud může 

rozhodnout o odměně v rozmezí 0-25% (tj. 

byl vypuštěn dolní limit). 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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advokátního kodexu, který však stanoví „Advokát je oprávněn sjednat 

smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku 

věci, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená podle ustanovení 

odstavce 2 a 3. Za přiměřenou nelze však zpravidla považovat 

smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento 

podíl je vyšší než 25 %.“ (zvýrazněno ČNB). S ohledem na to, by bylo 

vhodnější podrobit úvahy o výši odměny detailní analýze, předložit 

odborníkům na procesní právo a dle diskuze stanovit pravidla 

pro odměnu.  

 

 9. K řízení o zpřístupnění důkazů, zejm. ochraně obchodního, 

bankovního a jiného chráněného tajemství (§ 143 a násl.) 

Požadujeme zásadně precizovat situaci, kdy může být třetí osobě, např. 

dohlíženým subjektům, které jsou povinny chránit bankovní, obchodní a 

jiné tajemství nařízeno, aby zpřístupnili dokumenty, které mají pod svou 

kontrolou, a to buď zvláštní, přísnější, úpravou odlišnou 

od zpřístupňování důkazů žalovaným, anebo jednotnou úpravou 

pro zpřístupňování důkazů, která však dostatečně chrání třetí osoby 

(ne jen banky, které nejsou žalovanou stranou, ale i jejich klienty).  

Současně požadujeme, aby návrh na zpřístupnění důkazu nemohl být 

podán ještě před zahájením samotného hromadného řízení [§ 143 

odst. 3, § 144 odst. 1, § 145 odst. 1 a odst. 2 písm. b)]. Požadujeme, aby 

obstarávání důkazů za pomocí soudu mohlo probíhat až v hromadném 

řízení ve věci samé, nikoli však dříve, tj. v přípravném řízení, nebo před 

hromadným řízením. Pokud by to mělo být už před hromadným řízením, 

pak je nezbytné stanovit odpovídající jistotu k ochraně před újmou, jež 

může vzniknout neprávem žalovaným, ale i třetím subjektům z porušení 

jejich obchodního, či bankovního tajemství, ze zásahu do jejich dobrého 

jména atd. Jistota ve výši 50 000 Kč podle § 154 zákona, takovou jistotou 

není. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Odůvodnění: Možnost stanovení povinnosti (ne jen žalovanému, ale i 

třetí osobě), byť prostřednictvím soudu, k předložení dokumentů 

podléhajících bankovnímu a jinému tajemství může být snadno 

zneužitelná, zvláště pak ve fázi před zahájením samotného řízení. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení byla zpřesněna tak, aby bylo 

zřejmé za jakých podmínek, a k čemu soud 

při stanovování přihlíží. 

 

Výše jistoty se navrhuje na 100 000 Kč a 

řízení není možné nově zahájit před 

hromadným řízením. 

 

Dále došlo k navýšení možné sankce za 

porušení mlčenlivosti na 10 000 000 Kč 

nebo na 1% čistého obratu za rok. 
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Žalobce by měl zahajovat spor, pokud je schopen unést své důkazní 

břemeno, nebo je alespoň předpoklad, že toho schopen bude. To by mělo 

vést k vyloučení ryze spekulativních, šikanózních žalob. Nebezpečí 

navrhované úpravy je v tom, že ke zpřístupňování důkazů nemusí ještě 

dojít v zahájeném hromadném řízení. Možnost vyžádat si 

informace/dokumenty, na něž se vztahuje bankovní, obchodní a jiné 

tajemství, by však podle ČNB měla existovat pouze v již zahájeném 

řízení s přesně danými pravidly, jak s takovými dokumenty zacházet, kdo 

k nim bude mít přístup, apod.  

Dokonce je ve společných ustanovení v § 143 upraveno, že návrh 

na zpřístupnění důkazu je možné podat i před zahájením hromadného 

řízení. Může být tedy návrh na zpřístupnění důkazů časově předřazen 

vlastnímu zkoumání přípustnosti hromadné žaloby ze strany soudu, tj. 

probíhat zcela mimo hromadné řízení. Podle ČNB by však v době, kdy 

žalobce zahajuje spor, měl být schopen unést alespoň v základu důkazní 

břemeno pro tvrzený nárok, tj. měl by být schopen nejen tvrdit, ale i svá 

tvrzení stran vzniku újmy prokázat, a to hodnověrným způsobem 

s vymezením předmětu sporu a okruhu skupiny žalujících osob, byť 

předmět sporu nemusí být v této fázi úplný a stejně tak skupinu žalujících 

osob není nutné vymezovat zcela přesně. Za trvání sporu je samozřejmě 

možné spor rozšířit nebo zúžit z hlediska velikosti skupiny, velikosti 

nároku, ale základní předmět sporu by měl být postaven na jisto již 

v podaném návrhu na zahájení řízení. Takovou úpravou by se mohlo 

předejít šikanózním návrhům, nebo ty alespoň omezit. 

Z citovaných ustanovení zákona je však zřejmé, že budoucí žalobce bude 

mít možnost obstarat si důkazní prostředky za pomoci soudu přímo u 

budoucího žalovaného, případně u jiného subjektu, a to i před zahájením 

řízení. Což je nestandardní situace a navíc nebezpečná i tím, že věc se 

nemusí nacházet v již zahájeném řízení, kdy je za přiměřeného použití 

o.s.ř. zřejmé, jak s utajovanými skutečnostmi zacházet. 

V českém právním řádu lze institut zpřístupnění důkazních prostředků 

nalézt v zákoně č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské 

soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNŠOHS“). V § 10 odst. 

3 ZNŠOHS je však upravený požadavek, aby v návrhu na zpřístupnění 

dokumentů bylo uvedeno „co nejpřesnější označení dokumentů, jak 
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to odpovídá dostupným skutečnostem“. Zákon naproti tomu v § 144 odst. 

2 stanoví požadavek na „vymezení požadovaných dokumentů, jak to 

odpovídá dostupným skutečnostem, v rozsahu, který lze při vynaložení 

rozumného úsilí po navrhovateli požadovat“. Ze Zákona tedy oproti 

ZNŠOHS vypadl požadavek na co nejpřesnější označení dokumentů. 

Právě v souvislosti s obchodním a bankovním tajemství je zřejmé, jak je 

důležitý požadavek v ZNŠOHS, „na co nejpřesnější označení 

dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem“. Toto může bránit 

i příliš širokému prolomení obchodního nebo bankovního tajemství a 

současně brání tzv. lovení důkazů v oblasti tak citlivé jako obchodní nebo 

bankovní tajemství je. Nadto požadavek na zpřístupnění v přiměřeném 

rozsahu vytváří právní nejistotu pro toho, kdo má důkazy zpřístupnit, 

když současně nesplnění této povinnosti je sankcionováno 10 000 000 Kč 

nebo 1 % čistého obratu, viz § 158 zákona, což v případě úvěrových 

institucí mohou být částky v řádech stamiliónů a miliard. Banka, která 

bude zpřístupňovat údaje, tak bude muset balancovat mezi prolomením 

bankovního tajemství, splnění požadavku na zpřístupnění důkazů 

v přiměřeném rozsahu, ochranou osobních dat (GDPR) a budou ji hrozit 

vysoké pokuty, to vše, i když sama nebude v pozici žalované a ničeho se 

nedopustila. Disproporce práv pak bude zřejmá v případě tzv. lovení 

důkazů žalobcem u opt-out režimu, kde půjde o bagatelní nároky 

žalovaných, zato s vysokou potenciální odměnou správce skupiny. 

Zákon v § 154 počítá se složením jistoty ve výši 50 000 Kč s tím, že tato 

jistota může být zvýšena, pokud „zjevně nepostačuje k zajištění náhrady 

újmy“. Taková jistota je však formulována zcela nedostatečně s ohledem 

na obvykle hrozící újmy žalovaným nebo třetím osobám. Soud sice jistotu 

může dle § 154 odst. 2 zákona zvýšit, ale toto je dle názoru ČNB 

nedostatečné opatření.  

 

 Doporučující připomínky  
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 1. K fázím hromadného řízení (§ 5, § 29 a násl., § 143 a násl.) 

Doporučujeme precizovat fáze hromadného řízení v zákoně a v té 

souvislosti upravit systematiku, když vymezení fází hromadného řízení v 

§ 5 zákon dále nerespektuje. 

 

Odůvodnění: Zákon vymezuje v § 5 dvě základní fáze řízení. 

Systematika, ani úprava v zákoně však tomu neodpovídá, a je nutné 

složitě výkladem a z logiky věci dovozovat, která část zákonné úpravy 

spadá do které fáze řízení. Srov. např. úpravu zahájení a průběhu řízení v 

§ 143 návrhu zákona, která je zcela nesystematicky a nelogicky zařazena 

do společných ustanovení 

Vysvětleno. 

Část věnující se řízení o zpřístupnění 

důkazního prostředku je do společných 

ustanovení umístěna záměrně, neboť se 

může uplatnit, jak před samotným řízením, 

tak v certifikační fázi, ale i ve fázi 

hromadného řízení ve věci samé. 

 2. Ke vztahu zástupce skupiny a správce skupiny a žalobce (§ 

13 až § 27, § 85, § 118 a další) 

Doporučujeme precizovat ustanovení upravující základní procesní 

subjekty, neboť jsou nepřehledná a využívají matoucí terminologii. 

Mohou vést také k obtížným výkladovým problémům, když se rozlišuje 

zástupce skupiny, správce skupiny, odpovědnost za nepodání odvolání se 

však stanovuje žalobci, nikoli zástupci, resp. správci skupiny. 

Odůvodnění: Ustanovení o subjektech hromadného řízení nerozlišují 

mezi systémem opt-in a opt-out. Současně ani terminologie není užita 

precizně. Není např. jasné, zda správce skupiny může být současně 

poškozeným členem skupiny, čemuž napovídá např. § 13 odst. 1 písm. 

c), proti tomuto výkladu lze argumentovat např. § 15 odst. 1 (nebude 

získávat správce souhlas sebe sama jako poškozeného), § 18 odst. 1, nebo 

důvodovou zprávou (srov. „[s]právci zde vzniká zvláštní procesní 

legitimace, která jej opravňuje k vedení hromadného řízení, byť on sám 

není aktivně věcně legitimován“). Současně další text zákona zavedenou 

terminologii nerespektuje, a aby nemusel zákon odkazovat na zástupce 

nebo správce skupiny, užívá termín „žalobce“ s tím, že se implicitně 

předpokládá, že žalobcem je zástupce nebo správce skupiny. Je však 

otázkou, zda žalobcem je osoba, jejíž nárok je žalován, nebo zastoupený 

oprávněné osoby. V tom zákon nerozlišuje. Obdobný problém je se 

stranami smíru. Předpokládá se, že na straně žaloby je zástupce nebo 

správce skupiny, ti by měli podle zákona právo uzavřít smír, nicméně 

zákon upravuje bez dalšího upřesnění, že smír uzavírají strany. 

Akceptováno. 

Systematika i ustanovení byla zpřesněna. 
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 3. K odvolání správce skupiny (§ 17) 

Doporučujeme precizovat § 17, pokud jde o odvolání správce skupiny, 

minimálně však zrušit v § 17 odst. 2 slova „za podmínek odstavce 1“.  

Odůvodnění: Ve sporném řízení by měla být respektována vůle členů 

skupiny a současně v § 17 odst. 1 je příkaz soudu vždy odvolat člena 

skupiny, např. pokud ten nezastupuje zájmy skupiny. Není jasné, proč se 

vyžaduje kvórum členů skupiny pro odvolání, viz odstavec 2, když 

za podmínek odstavce 1 soud musí správce odvolat vždy.  

 

Vysvětleno. 

Je nezbytné, aby mohl soud správce skupiny 

odvolat i bez návrhu. 

 

Na druhou stranu je nezbytné, aby mohli 

odvolání iniciovat i členové skupiny – pro 

tyto případy se však chce zabránit tomu, aby 

byly podávány stovky návrhů každým 

členem skupiny a soud byl jimi zavalován, 

proto se v odstavci 2 navrhuje omezení. 

Nově se navrhuje, aby návrh, kterým se soud 

bude muset zabývat, podalo alespoň 20% 

z počtu známých členů skupiny. 

 4. K pokračování řízení (§ 20)  

Doporučujeme precizovat, jak nastoupí do řízení nový správce skupiny 

na místo soudem odvolaného správce a dále doporučujeme zrušit v § 20 

odst. 1 slova „který bude v řízení pokračovat“. 

Odůvodnění: Není ze zákona dostatečně jasné, jak nastupuje nový 

správce skupiny do řízení na místo soudem odvolaného správce, zda je 

navrhován, či ustanovován soudem. To, že je navrhovaný členy skupiny, 

resp. že to může být např. člen skupiny, plyne totiž jen z důvodové 

zprávy, nikoli ze zákona.  

Pokud není nový správce podle § 20 odst. 1 ustavován soudem, pak není 

zřejmé, proč o výměně v § 21 soud rozhoduje, v čem je tady situace tak 

jiná. Zejména když odvolání správce může být ze zásadních důvodů, jako 

jednání proti zájmům skupiny, zatímco výměna rozhodnutím soudem 

z důvodu „náhlé změny v osobním životě správce skupiny, 

nepředvídatelné události apod., která mu bude bránit v tom, aby se nadále 

naplno věnoval řízení a hájil v něm zájmy skupiny“ (viz důvodová 

zpráva). Pokud správce skupiny není ustavován v případě odvolání 

Akceptováno. 
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původního správce soudem, není jasné, jak bude zajištěna funkčnost 

navrhované právní úpravy (§ 20 zákona), pokud jde o opt-out režim a 

bagatelní nároky.  

Problém spatřujeme v aplikaci § 20 odst. 2 v režimu opt-out, když 

v hromadném řízení mohou proti sobě stát zájem skupiny, tedy oprávněné 

nároky poškozených s bagatelními nároky, a zájem správce skupiny, 

který podal hromadnou žalobu s úmyslem obohatit se a v řízení začal 

jednat proti zájmu skupiny. Soud sice takového správce odvolá, ale už 

nemá povinnost rozhodovat o novém správci. V případě, že se 

poškozeným nepodaří v přiměřené lhůtě, aniž zákon specifikuje, o jakou 

lhůtu se má jednat, zajistit nového správce skupiny, soud řízení zastaví a 

vyrozumí členy skupiny ohledně možnosti vedení individuálního řízení, 

které však u bagatelního nároku nedává smysl. Tedy zatímco u výměny 

správce skupiny podle § 21 je zajištěna ingerence soudu, tam, kde 

poškozené s bagatelními nároky je třeba chránit, zásah soudu upraven 

není.  

Dále doporučujeme neklást kategorický příkaz správci „pokračovat 

v řízení“. Správce může např. zjistit, že nárok je nejistý a je v zájmu 

skupiny např. smír se žalovaným. Z dalších ustanovení pak tak jako tak 

vyplývá, že musí v řízení pokračovat (je-li to v zájmu skupiny). 

 5. K solventnosti žalobce a jistotě (§ 33 odst. 1, § 34 a § 35) 

Doporučujeme tato ustanovení lépe precizovat, když v případě 

požadavku na solventnost žalobce by měl zákon v zájmu vyváženosti 

právní úpravy usilovat také o ochranu žalovaných před účelovými a 

šikanózními nároky, tato ochrana dostatečně zajištěna není. 

Současně není zřejmé, proč je povinnost mít přiměřené peněžní 

prostředky stanovena jen pro opt-out režim, když tato podmínka by měla 

být splňována u správce skupiny také v opt-in režimu, kde může ten 

způsobit také značné škody, které by měl být schopen uhradit.  

Upozorňujeme, že je na místě hovořit o peněžních, nikoli finančních 

prostředcích. 

Ustanovení § 35 zákona o tom, že by výše jistoty, minimálního limitu 

pojištění nebo bankovní záruky měla odpovídat určité hodnotě, je 

formulována pro právní normu nevhodně, když formulace je 

nenormativní („by měla odpovídat“). Navíc je za všech okolností 

Částečně akceptováno. 

Formulace o solventnosti byla zpřesněna 

tak, aby odpovídala právní normě. 

 

Soudu byla dána možnost, aby v konkrétním 

případě na návrh žalovaného mohl určit výši 

odchylně od zákona, tj. prolomit limit 5% i 

absolutní limit 5 000 000Kč. 

 

Splnění podmínky solventnosti bylo na 

časové ose posunuto tak, aby byla povinnost 

splněna do 30 dnů od podání hromadné 

žaloby. 
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omezena výše jistoty, limitu pojištění nebo bankovní záruky částkou 

5 000 000 Kč, která nemusí být v konkrétním případě dostatečná. 

Odůvodnění: Není jasné, proč je podmínka solventnosti omezena jen na 

odhlašovací řízení a jen je-li jeho předmětem povinnost něco konat. Újma 

může vzniknout i v opt-in režimu. Současně je výše jistoty, pojištění a 

bankovní záruky formulována nedostatečně určitě a nedostatečně, i 

pokud jde o výši, když pevné částky mohou být pro některé případy 

zjevně nízké, naproti tomu částka 5 % vztažená k hodnotě uplatňovaného 

plnění, je upravena nenormativně formulovaným pravidlem, viz dikce o 

tom, že jistota, minimální limit pojištění anebo bankovní záruka „by měla 

odpovídat nejméně 5% hodnotě uplatňovaného plnění“. 

 

 6. K § 34 písm. b) zákona 

Doporučujeme zrušit slova „na území Evropské unie nebo“. 

Odůvodnění: Členský stát EU je současně členským státem Dohody 

o EHP. 

Akceptováno. 

 Ke konceptu soudní úschovy u přisouzeného plnění (§ 113) 

Doporučujeme zvážit koncept soudní úschovy a doporučujeme inspirovat 

se výplatou protiplnění u vytěsnění, či výplatami u přeměn. V případě, že 

nedojde k zapracování návrhu výše, doporučujeme alespoň výslovně 

upravit způsob hrazení účelně vynaložených nákladů na úschovu. 

Odůvodnění: Rozumíme volbě úschovy u soudu z důvodu bezpečnosti. 

Na druhou stranu fungují i jiné koncepty, které mohou být příznivější, jak 

pro poškozené, tak pro žalovaného a nebudou zatěžovat soudy vedením 

úschov po dlouhou dobu. Takovým konceptem k inspiraci je výplata 

protiplnění u vytěsnění a možnost hlavního akcionáře skládat peněžní 

prostředky k výplatě protiplnění u banky nebo obchodníka s cennými 

papíry. V případě hromadných žalob by připadala v úvahu banka. 

Poškození by peněžní prostředky měly úročené. V případě, že si 

poškozený nevyzvedne přisouzené plnění do určité doby, pak by se 

vrátilo žalovanému, ale nárok poškozeného na plnění by nezanikal, ale 

promlčel se v obecné promlčecí lhůtě. Lze uvažovat také o stanovení delší 

promlčecí doby. V každém případě se soudní úschovou, včetně povinné 

úschovy, mohou být spojeny náklady, zejména pokud se počítá s vedení 

Akceptováno. 
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soudní úschovy po dobu odpovídající obecné promlčecí době, tj. po dobu 

tří let. Není pak jasné, k čí tíži jdou náklady na úschovu, zřejmě k tíži 

žalovaného. Zákon o obchodních korporacích (§ 390 odst. 4), i zákon o 

přeměnách (§ 47 odst. 5), pokud zavádějí povinnou úschovu, současně 

stanoví, že účelně vynaložené náklady spojené s plněním do soudní 

úschovy se hradí z prostředků složených v úschově. Takové ustanovení 

zákon o hromadných žalobách neupravuje.  

 7. Ke smíru (§ 76) 
Doporučujeme lépe precizovat ustanovení upravující smír, tak aby bylo 

smír vůbec reálné uzavřít a zákon tomu nebránil. 

Odůvodnění: Považujeme za klíčové pro zákon, aby byly precizně 

formulovány ustanovení upravující smír, když lze důvodně předpokládat 

(viz fungování institutu hromadných žalob v zahraničí), že bude často 

v zájmu obou stran takový smír uzavřít. Poškození se mohou vyhnout 

zdlouhavému řízení, čekání na přisouzený nárok, odpadá riziko 

neúspěchu. Pro žalovaného mohou odpadnout značné náklady s vedením 

sporu, riziko prohry s uložením vysoké kompenzace v neurčitém čase 

v budoucnosti. Smír může odbřemenit soud. V takovém případě, ale musí 

být ze zákona jasný postup uzavírání smíru. To však zřejmé není. 

Například není jasné, jaké dohody by se měly uzavírat před předložením 

návrhu smíru soudu, spíše by mělo jít o návrhy dohod, případě dohody 

podmíněné schválením smíru. V té souvislosti je otázkou uveřejnění 

smíru a dohod v rejstříku hromadných žalob, který je veřejně přístupný, 

viz § 166 odst. 1 zákona. Tato informační povinnost může sama o sobě 

vyloučit uzavření smíru.  

 

Akceptováno. 

Ustanovení o dohodách bylo vypuštěno. 

 8. K zájmu skupiny u smíru (§ 81)  

Je potřeba, aby smír byl především v zájmu skupiny jako celku, jen 

poměřováno korektivem zájmu skupiny jako celku lze konstatovat, zda je 

smír spravedlivý, rozumný a přiměřený. Doporučujeme formulovat § 81 

odst. 1 takto: 

„Smír soud schválí, jestliže je ve vztahu k zájmu skupiny jako celku 

spravedlivý, rozumný a odpovídající poměrům případu. 

Dále doporučujeme zrušit podmínku v § 81 odst. 2 písmenu a). 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: V zahraničních úpravách se odkazuje na to, že smír musí 

být spravedlivý, důvodný a vhodný (fair, reasonable and adequate)2. Je 

třeba smír posuzovat k zájmu skupiny jako celku (a např. i proti zájmu 

některého jednotlivého poškozeného, který může účinky smíru vůči sobě 

vyloučit). Máme za to, že „přiměřený“ nevystihuje anglický ekvivalent 

„adequate“, s tím, že není jasné, k čemu by se poměřovala přiměřenost. 

Doporučujeme formulovat jako odpovídající poměrům případu, tak aby 

např. soud neschvaloval smír, kdy je částka dohodnuté kompenzace 

zjevně nedostačující. Podmínka v § 81 odst. 2 písm. a) nevypovídá nic o 

tom, je-li smír v zájmu skupiny, protože může být, i když žalobce 

(správně zástupce skupiny, správce skupiny) odpovídajícím způsobem 

nezastupoval zájem členů skupiny. Doporučujeme ji zrušit. 

 

 9. K důvěryhodnosti správce skupiny (§ 171) 

Doporučujeme precizovat podmínky důvěryhodnosti, neboť tak jak jsou 

formulovány, jsou nedostatečné, jindy naopak příliš přísné. 

Odůvodnění: V případě správce skupiny by měl být výčet podmínek 

důvěryhodnosti širší. Například podle návrhu zákona není možné 

vyloučit akreditaci osobě, která se dopustila závažných přestupků např. 

v oblasti hospodářské soutěže, finančního trhu, nebo, která byly 

vyloučena z advokátní komory a snaží se na trh právních služeb přesto 

vrátit apod. Naproti tomu zcela absurdně je překážkou důvěryhodnosti 

opomenutí se založením dokumentu do sbírky listin, srov. § 171 odst. 4.  

 

Akceptováno. 

Ministerstvo obrany 

Mgr. Jan Sedláček 

(tel: 973 200 095, e-mail: 

legislativa.mo@army.cz) 

Mgr. Šárka Žižková (tel: 

973 200 361) 

JUDr. Jana Hájková (tel: 973 

200 077) 

1. K návrhu zákona obecně: 

 Předložený návrh zákona nepovažujeme jak z hlediska jeho 

koncepce, včetně zásahů do práv jednotlivců, tak z hlediska jeho 

legislativně-technického zpracování za způsobilý plnit funkci integrální 

součásti právního řádu České republiky; považujeme proto za nezbytné, 

aby návrh zákona byl podstatným způsobem přepracován, resp. aby jím 

navrhovaná úprava byla začleněna do občanského soudního řádu v rámci 

připravované rekodifikace civilního procesního práva. Procesní právo je 

v českém právním řádu značně roztříštěno, 

Částečně akceptováno. 

K legislativnímu řešení v podobě 

samostatného zákona 

To, proč byla zvolena koncepce 

samostatného zákona, bylo dostatečně 

zdůvodněno ve věcném záměru, schváleném 

vládou usnesením č. 210 ze dne 4. dubna 

2018. Na okraj dodáváme, že k návrhu 

                                                           
2 Křiváčková, J., Humuľáková, K. Kolektivní ochrana práv v nově navrhované úpravě, Bulletin advokacie 12/2018., s. 17.  
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přičemž přijetí dalšího právního předpisu, který upravuje pouze materii 

hromadných žalob, je nesystematickým postupem, nepřispívajícím k 

uživatelské přehlednosti právního řádu 

a velmi omezujícím vymahatelnost zásady, že neznalost zákona 

neomlouvá, 

tím, že tato neznalost je založena zákonodárcem přijetím nesrozumitelné 

právní úpravy. Navrhovaný institut hromadné žaloby je institutem 

občanského soudního řízení a jako takový jej považujeme za 

systematické zařadit do úpravy poskytnuté zákonem č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Odůvodnění: 

 Ministerstvo obrany si je vědomo, že předmět navrhované úpravy 

má své objektivní opodstatnění v závěrech provedené analýzy potřeb 

praxe a že se opírá jak o Programové prohlášení vlády z června 2018, 

tak o schválený návrh věcného záměru zákona. Návrh zákona však, a to 

možná také pro přílišné využití inspirace angloamerickou předlohou, 

není způsobilý v praxi naplnit jím sledovaný účel regulace, tedy 

především nesplňuje požadavky na zajištění zefektivnění a vyšší 

hospodárnosti soudního projednávání hromadných událostí oproti 

stávajícímu stavu. 

 

 Návrh zákona pak neodpovídá ani požadavkům, které jsou 

kladeny na zpracování právního předpisu v čl. 2 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády; návrh zákona není zpracován tak, aby ho bylo možné beze 

zbytku považovat za harmonizovaný s právními předpisy vyšší právní síly 

a zásadami uplatňovanými pro tvorbu práva v České republice, navíc je 

velmi uživatelsky nepřehledný a mnohdy i obtížně srozumitelný (k tomu 

viz dále k jednotlivým paragrafům). 

 

 Navrhovaná právní úprava je pro běžného adresáta právní 

normy 

uživatelsky složitá a aplikačně obtížná, má nepřehlednou strukturu 

(některé instituty 

jsou stanovovány ne zcela předvídatelným vrstvením úpravy napříč 

věcného záměru Ministerstvo obrany 

neuplatnilo žádné připomínky 

 

K tomu si dovolujeme zopakovat, že 

samostatná legislativní úprava plyne jednak 

z odlišnosti právní úpravy (odlišné pojetí 

některých zásad, stran řízení apod.), 

z komplexnosti právní úpravy (nezbytnost 

řešit i exekuci a insolvenci), z rozsáhlosti 

právní úpravy, a zejména též v ČR obecně 

přijímanému přístupu k civilnímu procesu, 

který je založen na principu dekodifikace 

(samostatný předpis pro sporné a nesporné 

řízení, pro exekuční řízení, pro insolvenční 

řízení, pro soudní poplatky apod., což se 

nemá měnit ani do budoucna). 

 

Návrh zákona je též připravován neutrálně 

tak, aby byl plně použitelný i po přijetí 

rekodifikace civilního procesu. 

 

K legislativně technickým nedostatkům 

Tyto byly v návaznosti na tuto připomínku i 

připomínky jiných připomínkových míst 

odstraněny. 

 

Text zákona byl upraven tak, aby byl 

srozumitelný a neopakovala se v něm 

pravidla. 

 

Úprava legislativních zkratek byla uvedena 

do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

 

Duplicita s úpravou OSŘ byla odstraněna. 
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textem návrhu zákona, opakují se „společná ustanovení“ a obsahuje řadu 

duplicitních ustanovení, přitom jednak nedůvodně omezuje výkon práva 

na soudní proces jedince, když vytváří organizačně složitou a přitom ne 

zcela jednoznačnou strukturu zajišťování práva v rámci hromadných 

žalob, úrovňovou strukturu zajišťování důkazů a plnění informačních 

povinností (standardních, 

tedy již den existujících), ale současně pro vlastní průběh řízení v zásadě 

ponechává klíčovou roli advokátovi. 

 

 Za zásadní považujeme roztříštěnost (nestrukturovanost) úpravy 

některých institutů (napříč celým textem), což odporuje požadavku na 

přehlednost právního předpisu stanovenému v ustanovení čl. 2 odst. 2 

písm. d) Legislativních pravidel vlády. 

 

 Návrh zákona však trpí také základními legislativně-technickými 

nedostatky, 

tedy ne zcela vyhovuje požadavkům na tvorbu právních předpisů 

stanoveným Legislativními pravidly vlády. Příkladem je naprosto 

nevhodné zavádění legislativních zkratek tam, 

kde nesplňují účel legislativní zkratky nebo jsou zavedeny na chybném 

místě textu 

(např. v § 4 a 5, kde je legislativní zkratka zavedena podle obsahu textu, 

nikoliv pro zachování významu více slov při užití jejich stručnějšího 

vyjádření, v § 33, 57 odst. 1 

nebo § 62 odst. 1, kde je umístěna za text, který do jejího obsahu vůbec 

nenáleží, popřípadě 

v § 70 odst. 1, kde je pro slova „plán řízení“ zavedena legislativní zkratka 

„plán řízení“). 

  

 V návrhu zákona je velmi nejednotně pro vyjádření variant 

využíváno slov „nebo“, „anebo“ nebo „či“, přestože v čl. 42 

Legislativních pravidel vlády je jasně stanoveno, 

že v takových případech se využije spojky „nebo“ nebo „anebo“, přičemž 

pro vztah dvou variantních možností se užívá spojky „nebo“, nikoliv 

spojky „anebo“[např. § 3 písm. c), § 14 odst. 1, §145 odst. 1]. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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 Dalším legislativně-technickým problémem návrhu zákona je 

vymezení základních pojmů provedené v § 3 návrhu zákona, v němž jsou 

pojmy definovány pro definici samotnou, nikoliv proto, že by bylo 

nezbytné definici provést v zájmu srozumitelnosti právní úpravy 

(člen je člen, skupina je soubor členů, žalovaným je osoba, proti které 

směřuje žaloba, stranou je žalobce a žalovaný); definice proti standardní 

terminologii právního řádu nepřinášejí žádnou novou hodnotu. 

 

  V této obecné poznámce dále na okraj upozorňujeme také na to, 

že ustanovení § 8 návrhu zákona upravuje subsidiaritu občanského 

soudního řádu (jako obecné úpravy civilního soudního řízení) a staví tak 

zákon o hromadných žalobách do postavení 

lex specialis. Princip subsidiarity civilně procesního kodexu se uplatní v 

případě absentující materie právních vztahů neupravených zákonem o 

hromadných žalobách. Problém předkládaného materiálu ale tkví v 

duplicitě mnohých ustavení kopírujících (respektive opakujících) text 

subsidiární normy, čímž z obecných pravidel činí pravidla speciální a 

taková duplicita je v právním řádu nežádoucí. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 2. K návrhu zákona obecně:  

 Návrh zákona v jednotlivých ustanoveních obsahuje velké 

množství neurčitých pojmů, které jsou v rozporu s požadavkem 

jednoznačnosti právní úpravy a v důsledku toho také nepředvídatelnosti 

aplikace těchto ustanovení. 

 

 Považujeme proto takovou úpravu zpracovat tak, aby příslušná 

ustanovení byla zcela jednoznačná, tedy naplňovala požadavky na 

procesní normu [viz např. 16 odst. 1 – užití slova „může“ bez stanovení 

kritérií pro provedení volby, § 31 odst. 1 písm. b) – užití slov „určit 

alespoň v hrubých rysech“, tedy užití velmi nekonkrétního a 

subjektivního kritéria, § 37 odst. 2 – užití slov „nesmí nepřiměřeně“ bez 

stanovení korektivu přiměřenosti, § 73 odst. 3 – užití slov „nesmí nad 

míru přiměřenou“ bez stanovení korektivu přiměřené míry, § 81 – užití 

Akceptováno. 

Kde to bylo možné, byly neurčité pojmy 

zkonkretizovány. Jinak byly neurčité pojmy 

rozvedeny v důvodové zprávě. 
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slov „spravedlivý, rozumný a přiměřený“ tam, kde není jasné, jaký je 

spravedlivý, rozumný a přiměřený zájem osob vzhledem k původnímu 

účelu žaloby]). 

 

Odůvodnění: 

 Podle čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády je třeba 

dbát, aby právní předpis byl kromě jiného koncipován jednoznačně a 

srozumitelně. Návrh zákona tomuto požadavku vyhovuje jen částečně, 

neboť obsahuje v některých ustanoveních neurčité právní pojmy tak, jak 

je uvedeno shora. V textu navrhované právní úpravy proto považujeme 

za nutné eliminovat neurčité právní pojmy a zajistit tak vyšší míru právní 

jistoty a předvídatelnosti práva, zejména jedná-li se o procesní normu, 

jejímž účelem je zajistit účinné a hospodárné vymáhání práv. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 K § 29 (a dále také např. § 31, 32, 44): 

 Ustanovení § 29 písm. g) návrhu zákona uvádí, že hromadné 

řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že hromadná žaloba nebyla 

podána ve zjevně zneužívajícím úmyslu zejména s cílem neoprávněně 

poškodit členy skupiny anebo osobu, která se účastní hospodářské 

soutěže. Ani z důvodové zprávy však nevyplývá, jakým způsobem by 

mělo dojít k posouzení, 

zda byl žalobní návrh podán zjevně zneužívajícím způsobem, popřípadě 

s cílem poškodit členy skupiny nebo uvedenou osobu. Osvědčení této 

podmínky považujeme za značně problematické 

a jsme toho názoru, že takovéto závěry může soud ve většině případů 

učinit až v průběhu vedení řízení ve věci samé nikoliv po formálním 

zkoumání naplnění podmínek tak, jak je navrhováno v ustanovení § 29 

návrhu. 

 

 V této souvislosti však považujeme za stejně problematické 

jednotlivé skutečnosti „osvědčovat“, neboť považujeme za zcela 

postačující, aby bylo konstatováno, 

že bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky pro zahájení hromadného 

řízení 

Vysvětleno. 

Ustanovení obsahuje pojistky, které mají 

zabránit tomu, aby byly projednávány 

zjevně bezdůvodné, zjevně neopodstatněné 

a zneužívající návrhy, a to v samostatné fázi 

řízení. Cílem je ochránit žalované před 

zneužíváním hromadných žalob. 

 

Zákon zde konstruuje systém, kdy soud 

v rámci prvotního filtru zkoumá určitá 

kritéria. Jelikož však jde jen o procesní 

podmínky, není na místě hovořit o 

dokazování. 

 

Zákon proto normuje, že k naplnění 

podmínek je postačující, jsou-li toliko 

osvědčeny. Přitom pojem „osvědčení“ je 

ustáleným výrazem procesního práva, který 

značí míru přesvědčení soudu o tom, zda 

určitá skutečnost je dána či nikoliv. Zatímco 
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(ohlašovacího řízení apod.). Uvozující část příslušného ustanovení by 

tedy měla znít: „Hromadné řízení soud zahájí, pokud…“. Z textu navíc 

není jasné, kdo by byl příslušný k osvědčování a jaké by takové osvědčení 

mělo formální podobu. 

 

Odůvodnění: 

 Návrh zákona si jako svůj hlavní cíl vytyčil účelnost, 

hospodárnost a zrychlení příslušných soudních řízení, když 

v připomínkou napadených případech se od této zásady zjevně odchyluje, 

a to navíc úpravou, která není realizačně dostatečně zřejmá. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

u dokázání musí být soud přesvědčen o 

určité skutečnosti nade vší pochybnosti, 

v případě osvědčení postačí jen, je-li 

existence skutečnosti pravděpodobná. 

 

Z tohoto důvodu je zřejmé, co znamená 

„osvědčení“ a že toto osvědčení směřuje 

vůči soudu (ne vůči stranám či členům 

skupiny apod.). 

 

Ze všech těchto důvodů je nezbytné 

terminologii zachovat. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 K části páté, hlavě druhé (§ 163 a následující):  

 Provedení úpravy rejstříku hromadných žalob je nutné podrobit 

revizi ve smyslu čl. 35 GDPR, resp. metodického doporučení vydaného 

Úřadem pro ochranu osobních údajů k aplikaci citovaného ustanovení 

GDPR. Pokud bude provedeno požadované posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, předkladatel musí dospět například také k tomu, že jím 

navržená úprava je co do stanovení podmínek vedení osobních údajů, 

doby jejich uchovávání a jednoznačnosti určení jejich rozsahu 

nedostatečné, a to včetně provedení úpravy vedení osobních údajů poté, 

kdy pomine účel jejich zpracování podle navrhované právní úpravy 

(vztah k § 59). 

 

 V části páté hlavě druhé pak současně upozorňujeme na užívání 

terminologie v rozporu čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Například v § 163 odst. 2 je užito slov „se vede elektroniky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“ (což je navíc i logický nonsens) tam, kde 

má být v souladu se zavedenou terminologií užito slov „se vede 

v elektronické podobě a údaje (informace) v něm vedené jsou 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě bude doplněno 

zhodnocení dopadů na soukromé subjekty 

(vč. těch, napojených na veřejné rozpočty). 

 

K tomu chceme uvést, že došlo k vypuštění 

ustanovení o uveřejňování seznamů 

v rejstříku. V rejstříku tak budou 

uveřejňována jen rozhodnutí soudu, což je 

nezbytné pro zachování informovanosti 

členů skupiny, nebudou nicméně 

uveřejňovány jmenné seznamy členů 

skupiny. 
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zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup“ (obdobně v § 

165 odst. 1 - seznam správců skupiny je veřejným seznamem a údaje v 

něm jsou zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a tedy 

není vhodné napsat, že seznam je uveřejněný způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 V § 165 odst. 2 pak není zřejmé, jaký je rozdíl mezi 

identifikačním číslem podle písmene a) a b) a slovo „jméno“ (byť uvedené 

správně ve smyslu občanského zákoníku, 

avšak nikoliv ve smyslu zákona o matrikách) je nutné nahradit slovy 

„jméno, popřípadě jména, a příjmení“, a to z důvodu zachování 

(ověřovací) vazby k základním registrům. 

 

 V § 165 odst. 3 je pak nutné upravit text tak, aby akreditovaná 

osoba nebyla nucena být pro výkon své funkce držitelem datové 

schránky; taková podmínka je nepřípustná a doručování pro účely návrhu 

zákona musí být umožněno všemi standardními formami, 

a to jak pro dokumenty analogové, tak pro dokumenty digitální, přičemž 

ani jedna z uvedených zpracovatelských forem dokumentu nesmí být 

upřednostněna. 

 

Odůvodnění: 

Uplatněná připomínka se vztahuje k zajištění požadavků, které 

jsou na tvorbu návrhů právních předpisů kladeny jinými právními 

předpisy (v daném případě GDPR) a Legislativními pravidly vlády. 

 

 Např. ustanovení § 59 odst. 2 upravuje uveřejnění seznamu 

odhlášených osob v rejstříku hromadných žalob, aniž by zcela 

akcentovalo zásadu ochrany osobních údajů, stanovenou v nařízení (EU) 

2016/679, neboť po odhlášení osoby z řízení (příkladem vedené snahou o 

individuální řízení) přestává být dán účel zpracování, a tudíž i povinnost 

zpracovávat údaje. 

Tato připomínka je zásadní. 
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 5. K § 6 a 7:  

 Doporučujeme zvážit efektivitu úpravy provedenou v § 6 a § 7 

návrhu zákona, 

která jednak zahrnuje obecné principy soudního řízení (což je obecně 

zahrnuto v úpravě povedené v § 8 návrhu zákona), navíc se jednotlivé 

zásady řízení opakují v obou uvedených ustanoveních. 

 

Odůvodnění: 

 Domníváme se, že zásada účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 

soudního řízení 

je založena na obecných procesních zásadách, a tedy v daném případě je 

úpravu provedenou v § 6 odst. 1 nutné považovat na nadbytečnou. Stejná 

výhrada však platí i pro úpravu provedenou v § 6 odst. 2 návrhu zákona, 

když i v této souvislosti je nutné poukázat na úpravu provedenou v § 8 

návrhu zákona, tedy odkaz na užití obecné úpravy upravující civilní 

soudní řízení (a tedy například na úpravu provedenou v § 6 občanského 

soudního řádu - „V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s 

účastníky řízení tak, aby ochrana práv 

byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, 

byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto 

zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich 

zneužívání.“), nestanoví-li návrh zákona jinak. Návrh zákona nestanoví 

jinak, stanoví obdobně, a tedy užití obou úprav se pro praxi bude jevit 

jako duplicitní úprava, která je pak následně použita ještě také v § 7 odst. 

1 a 2 (v odstavci 2 je pak nutné zrušit slova „jejichž práva jsou předmětem 

sporu“, neboť to vyplývá z postavení člena skupiny). 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Neakceptováno. 

Je potřeba se v soudním řízení vymezit ve 

vztahu ke kolektivnímu prvku typickému 

pro hromadné řízení. 

 

 

 

 6. K § 9 a 10:  
 V § 9 a 10 doporučujeme obsah jednotlivých ustanovení podřídit 

nadpisům jednotlivých paragrafů (mají stručně a výstižně vyjadřovat 

obsah příslušných jimi nadepsaných ustanovení). 

 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Uvedený přístup je dán tím, že jde o lex 

specialis k OSŘ, a není tudíž nezbytné (bylo 

by dokonce nežádoucí) upravovat pravidla, 

která již vyplývají z OSŘ. 
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 Nadpis § 9 hovoří o pravomoci, ale věcně je úpravou provádějící 

nepřímou novelizaci 

jiných právních předpisů omezující účinnost stanovené (existující) právní 

úpravy pro případy řízení, která jsou zahájena podáním hromadné 

žaloby. V § 9 odst. 2 jsou pak upraveny případy obdobného užití 

navrhované právní úpravy ve vztahu k soudnímu řízení také pro řízení 

před jiným orgánem; v obou případech jsou tedy provedeny výluky 

z dosavadní úpravy. 

 

 Stejně tak úprava provedená v § 10 odst. 2 není typickou úpravou 

věcné a místní příslušnosti, neboť stanoví, že v případě hromadného 

řízení krajské soudy jednají a rozhodují v senátech. 

 

 V uvedené souvislosti upozorňujeme, že hlava druhá části první 

návrhu zákona v názvu avizuje, že je jí prováděna pouze částečná úprava 

pravomoci a příslušnosti soudu, tedy obsahuje pouze některá ustanovení 

o pravomoci a příslušnosti soudu, a to navzdory tomu že, předkladatel v 

důvodové zprávě uvádí, že zamýšlí vytvořit jediný zákon komplexně 

upravující procesní stránku uplatňování práv cestou hromadného 

vymáhání. Návrh zákona 

by proto měl obsahovat souhrnná ustanovení o pravomoci a příslušnosti 

soudu, 

aby tak byl pro adresáty (osoby uplatňující svá práva) zcela přehledný a 

neobsahoval v sobě prvky nepřímé novely jiných právních předpisů. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

 7. K § 11:  
 Z textu navrženého ustanovení § 11 odst. 2 navrhujeme odstranit 

„písm. a) až e)“ a celý paragraf pak ponechat ve znění: „Ve věcech 

uvedených 

v odstavci 1 rozhoduje vždy senát.“ 

 

Odůvodnění: 

Vypořádáno jinak 

Ustanovení o senátním rozhodování byla 

zcela vypuštěna. 
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 Vzhledem k tomu, že obsahem § 11 odst. 1 je výčet skutečností 

uvedených v písmenech a) až e), na něž bez výjimky odkazuje odstavec 2, 

není nutné v odkazu tento výčet uvádět. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 8. K § 17 odst. 2: 
 Doporučujeme zvážit doplnění textu § 17 odst. 2 o případy, kdy 

splnění požadavku právě 10 % z počtu všech členů skupiny je objektivně 

nemožný (např. při počtu členů skupiny, kdy jedna desetina z celku 

menšího než 20 není celé kladné číslo). Navíc i v tomto, případě by bylo 

hodné stanovit, ve kterých případech je skupina s větším počtem členů 

než 20 povinna zvolit variantu „alespoň 20 členů“ a ve kterých variantu 

„10 % všech členů skupiny“, neboť u skupin s velkým počtem členů, kdy 

například 10 % může znamenat třeba 80 fyzických osob, je možnost 

využití varianty „alespoň 20 členů“ rizikem pro vyjádření skutečného 

zájmu skupiny jako celku. 

 

 

Odůvodnění: 

 Návrhem zákona je stanovena nerealizovatelná podmínka pro 

provedení jednání. Současně by bylo vhodné navrhovanou úpravou pro 

skupinu stanovit takové předpoklady jejího jednání, aby byla zachována 

zásada spravedlnosti a sledování zájmu celé skupiny. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo sjednoceno na počtu 20% 

z počtu známých členů skupiny. 

 

 9. K § 52: 
 Text upravující vztah individuálního řízení a odhlašovacího 

řízení doporučujeme upravit tak, aby zásada individuálního uplatnění 

práv v civilním soudním řízení převažovala před uplatněním hromadným. 

 

Odůvodnění: 

 Celková koncepce odhlašovacího hromadného řízení je založena 

na mechanismu 

opt-out, tedy že člen (účastník) musí aktivně konat, pokud chce vystoupit 

ze skupiny 

Akceptováno.  

Pokud bylo řízení zahájeno před uplynutím 

lhůty pro odhlašování, bude mít vždy 

přednost. Po uplynutí lhůty pro odhlášení již 

není možné se z povahy věci odhlásit 

(důvodem je snaha zabránit procesní 

strategii a vystoupení z řízení podle toho, jak 

se bude hromadné řízení vyvíjet). 
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a uplatňovat svá práva individuálně. Ustanovení § 52 odst. 2 stanovuje 

pravidlo, podle něhož soud přeruší individuální řízení zahájené po 

skončení lhůty pro odhlášení, než bude 

o hromadné žalobě rozhodnuto, což vylučuje uplatnění práva individuální 

cestou a zavádí preferenci hromadné žaloby. Domníváme se, že je tímto 

znemožněna žalobní volnost 

a možnost uplatňovat práva individuálně, jako jedna ze zásad 

soukromého práva. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

  

10. K § 57: 

V § 57 (resp. v souvislosti s ním) doporučujeme stanovit 

zmocnění pro vydání tiskopisu pro odhlášení z hromadného řízení podle 

odstavce 1 s tím, že pro odstavce 2 a 3 

by neměla platit úprava pro ty případy, kdy obsah jednání bude určen 

obsahem tiskopisu. 

Text by mohl být také doplněn o informaci, že Ministerstvo spravedlnosti 

jím stanovený tiskopis uveřejnění na svých webových stránkách. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava směřuje k zajištění jednoznačnosti a 

uživatelské přehlednosti textu a také k zajištění jeho jednoznačné 

aplikovatelnosti v praxi. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení bylo zjednodušeno. Formulář je 

již nyní předpokládán, bylo doplněno, že jej 

ministerstvo uveřejní na svých webových 

stránkách. 

 

 

 11. K § 86 odst. 3: 
 V § 86 odst. 3 je stanoven způsob uveřejňování informací, který 

je problematický jednak vzhledem k dostupnosti některých z uvedených 

forem, které nejsou beze zbytku užívány všemi fyzickými osobami, 

jednak z hlediska věrohodnosti (prokazatelnosti) jejich provedení. Vinou 

takové úpravy bude informační povinnost plnit svou úlohu pouze 

v omezeném rozsahu, navíc ne zcela jednoznačně. 

  

Vysvětleno. 

Je nutné odlišovat způsob uveřejňování a 

doručování. Uveřejňováním, jak je upraveno 

v § 86 odst. 3, nemá docházet k doručování 

písemností, pouze k tomu, aby se rozšiřovali 

informace o tom, že probíhá hromadné 

řízení a aby měly osoby možnost se o této 

skutečnosti dozvědět. 
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 Vzhledem k rozsahu forem komunikace, s jejichž využitím má 

být informační povinnost realizována, by pak bylo vhodné zvážit, co 

všechno může být předmětem poskytovaných informací a zda-li 

v některých případech nebude nutné současně řešit také zajištění ochrany 

soukromí a osobních údajů fyzických osob. 

 

Odůvodnění: 

 Navrhovaná úprava směřuje k zajištění jednoznačnosti a 

aplikační prokazatelnosti normativního textu a jeho případné 

provázanosti k plnění povinností stanovených jinými právními předpisy. 

Současně by však neměla vynucovat povinnost účastníků řízení zřizovat 

si pro účely řízení jím doposud nevyužívanou formu doručování cestou 

elektronických komunikací, zejména pak zřízení datové schránky. 

  

 Navíc se domníváme, že forma doručení letákem je z procesního 

hlediska neprůkaznou formou doručení. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Oficiálním kanálem je pak rejstřík, který 

bude přístupný online, a jedině jeho 

prostřednictvím může docházet 

k doručování členům skupiny (Vzhledem 

k tomu, že členové skupiny nejsou účastníky 

řízení, je však i zde tato funkce omezena). 

Viz § 166 odst. 3. 

  

 

Zmocněnec vlády pro lidská 

práva 

 

Mgr. Jakub Machačka 

machacka.jakub@vlada.cz 

tel.: 296 153 107 

 

 

1. K § 3 písm. f) 

Z návrhu není plně jasné, co znamená, že právo je pro skupinu 

„příznačné“. Jelikož se má jednat o jednu z podmínek pro vedení 

hromadného řízení a určení zástupce skupiny, považuji za nutné tento 

pojem v zákoně či alespoň v důvodové zprávě definovat či vysvětlit. 

Požaduji proto definovat v zákoně pojem „příznačné právo“ či jej 

vysvětlit v důvodové zprávě. 

 

Akceptováno. 

 

 2. K § 12 odst. 2 písm. a) 

Právo být slyšen považuji za jedno z klíčových práv účastníka řízení, což 

ostatně potvrzuje i Listina základních práv a svobod a mezinárodní 

lidskoprávní úmluvy. Tyto dokumenty považuji za součást tohoto práva i 

právo vyjádřit se k předloženým podkladům a důkazům. Jakkoliv 

hromadné řízení nemůže umožnit participaci jednotlivých členů skupiny 

ve stejné míře jako řízení individuální, přece jen považuji za vhodné toto 

právo výslovně zmínit, aby bylo jasné, za jakým účelem se právo být 

slyšen uskutečňuje. Za účelem zajištění efektivního průběhu hromadného 

Akceptováno částečně. 

Po konzultaci s Kanceláří vládního 

zmocněnce se domníváme, že v rámci 

civilního řízení se uvedené termíny 

neodlišují a v širším slova smyslu zahrnuje 

právo být slyšen i právo se k věci vyjádřit.  
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řízení bude toto právo stejně jako ostatní procesní práva předmětem 

regulace podle § 73 a 74, tudíž nevnímám, že by toto rozvinutí fungování 

hromadného řízení nějak ohrozilo. 

Požaduji proto ustanovení doplnit následovně: 

 Členovi skupiny, který nepodal hromadnou žalobu, přísluší 

v hromadném řízení právo 

a) být slyšen a vyjádřit se ve věci, 

 

Nicméně pro jistotu tuto okolnost 

zdůrazníme i v odůvodnění k předmětnému 

ustanovení. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 3. K § 35 odst. 3 

Jakkoliv chápu nutnost prevence vedení neoprávněných a šikanózních 

hromadných řízení, skládání jistoty ve výši 1 mil. Kč, pokud nelze určit 

hodnotu sporu, mi přijde skutečně nepřiměřené, neboť to vedení 

hromadných řízení v ČR de facto zablokuje. Pokud si tuto částku 

srovnáme s advokátním tarifem, odpovídá bezmála 100 (!) úkonům pro 

vymáhanou částku v hodnotě 1 mil. Kč. Nelze rozhodně předpokládat, že 

v hromadném řízení bude provedeno tolik úkonů, ani že tato částka bude 

vyčerpána jinými náklady řízení. Návrh ostatně tyto náklady nijak ani 

nevyčísluje. Vzhledem k ekonomickým a majetkovým poměrům 

pokládám za přiměřenou jistinu v maximální výši několik desítek tisíc Kč 

(cca 50 000 Kč, což odpovídá 5% z 1 mil. Kč navrhovaným jako jistota 

u peněžitých plnění, přičemž 1 mil. Kč lze považovat za poměrně 

representativní výši vymáhaného nároku v ČR). 

Požaduji proto jistotu u nepeněžitých plnění snížit na max. 50 000 

Kč.   

Akceptováno částečně. 

Chápeme zde vyslovené obavy ve vztahu 

k neziskovým subjektům, na druhé straně 

riziko zneužití je imanentní a nelze jej 

paušálně vyloučit ani ve vztahu 

k neziskovým subjektům. Dané opatření 

však směřuje i na to, aby měl žalovaný 

jistotu, že v případě úspěchu ve věci se na 

žalobci uspokojí. 

Přesto byly uvedené připomínky 

reflektovány tak, že zákon stanoví základní 

výši pokuty, strany však mohou v řízení 

požadovat, aby soud tuto základní výši určil 

odchylně od zákona. 

 

Ve vztahu k neziskovým subjektům bylo 

dále učiněno další opatření, které by je mělo 

do budoucna zvýhodnit, a sice zahájení 

odhlašovacího hromadného řízení bylo 

podmíněn alternativně souhlasem 20 členů 

skupiny anebo souhlasem jedné neziskové 

organizace, přičemž pokud žalobce získá 

souhlas této organizace, je povinen s ní 

v průběhu celého řízení spolupracovat. Tím 

by měla být úloha NGO v rámci zákona 

výrazně posílena. 
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Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 4. K § 99 odst. 1 
Nijak nezpochybňuji oprávněný nárok žalobce na odměnu, avšak 

považuji za její přiměřenou výši max. 20 % z přisouzené částky. Její vyšší 

výše by totiž naopak mohla využívání hromadných žalob limitovat, neboť 

by jejich využívání nebylo pro oprávněné výhodné. Žalobce sice nese 

v běžném soudním řízení náklady, pokud však uspěje, mohou mu být (a 

většinou i jsou) nahrazeny protistranou. Žalobce tak většinou není o část 

svého nároku připraven kvůli tomu, že jej musel soudně vymáhat, a tak 

„trestán“ za to, že jeho práva nebyla uspokojena dobrovolně. 

V hromadném řízení sice člen skupiny není nucen hradit náklady řízení, 

ale jeho nárok je následně umenšen o odměnu žalobce, aniž by mu byly 

tyto náklady protistranou, která jej k žalobě svým neplněním přiměla, 

jakkoliv uhrazeny. Proto je z tohoto pohledu hromadné řízení pro žalobce 

poněkud méně výhodné. Pro zachování spravedlivé rovnováhy a také 

proto, že členové skupiny nemají možnost výši nárokované odměny 

jakkoliv rozporovat, navrhuji její snížení na max. 20% vymožené částky. 

Požaduji proto odměnu žalobce snížit na max. 20% vymožené částky.  

 

Akceptováno. 

Odměna byla snížena v rozsahu 0-25%, 

přičemž konečné slovo při jejím určení má 

soud (nikoliv žalobce). 

 5. K § 154 odst. 1 

Rozumím sice smyslu jistoty na náhradu újmy při zpřístupňování 

dokumentů, ale považuji její výši 50 000 Kč opět za nepřiměřenou. 

V případě předběžného opatření podle občanského soudního řádu je 

obecná výše jistiny 10 000 Kč a pouze v podnikatelských věcech 50 000 

Kč. U hromadných žalob se přitom valnou většinou o podnikatelské věci 

jednat nebude, a proto není důvod určovat jistotu na náhradu újmy ve 

stejné výši. Navíc je nutno zohlednit, že jistota má být v soudní úschově 

po dobu možnosti podání žaloby na náhradu újmy, tj. až po 3 roky (ve 

srovnání se 6 měsíci u předběžného opatření). Nepovažuji proto za 

přiměřené, aby žalobce či správce skupiny anebo dokonce její člen musel 

po 3 roky dávat do úschovy soudu takto poměrně vysokou částku. Za 

Neakceptováno. 

Z obavy před zneužíváním byla výše jistoty 

na návrh jiných připomínkových míst 

navýšena na 100 000 Kč. Jde však jen o 

jistotu, která se poctivému navrhovateli, 

který nijak získané údaje nezneužije, vrátí. 
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přiměřené považuji aplikovat úpravu občanského soudního řádu i 

v hromadném řízení včetně výjimek ze skládání jistoty (např. 

v pracovních či zdravotních věcech) 

Požaduji proto jistotu na náhradu újmy při zpřístupňování 

dokumentů snížit v obecných věcech na 10 000 Kč a uplatňovat 

výjimky podle občanského soudního řádu. 

 Doporučující připomínky  

 1. K § 11 

Doporučuji pro větší srozumitelnost ustanovení formulovat, že v odstavci 

1 budou vyjmenovány pravomoci senátu a v odstavci 2 bude uvedeno, že 

v ostatních věcech může rozhodovat předseda senátu či jím pověřený 

člen. 

Vypořádáno jinak. 

Na připomínky zástupců justice bylo senátní 

rozhodování zcela vypuštěno. 

 2. K § 29 písm. a) 

Souhlasím s tím, že není vhodné stanovovat minimální počet členů 

skupiny. Nicméně pak by zákon neměl mluvit o dostatečnosti a jejím 

osvědčení, neboť nepůjde o objektivní osvědčení, ale o subjektivní 

vyhodnocení soudu v každém případě. Doporučuji proto ustanovení 

formulovat následovně: 

a) počet členů odůvodňuje vedení hromadného řízení 

 

Vypořádáno jinak. 

K připomínkám jiných připomínkových 

míst bylo nakonec do zákona zakotveno 

pravidlo o tom, že skupina bude mít alespoň 

10 členů (takováto úprava poměrně dobře 

funguje v Polsku). 

 3. K § 128 odst. 1 

Domnívám se, že na konci ustanovení chybí věta o tom, že pokud 

exekuční přihláška nesplňuje všechny náležitosti, exekutor oprávněného 

vyzve k jejímu opravení či doplnění ve stanovené lhůtě. Doporučuji 

ustanovení takto doplnit. 

Vypořádáno jinak. 

Byla zcela změněna koncepce vymáhání 

exekučních titulů z hromadného řízení, a to 

tak, že byla rozšířena úprava pro 

odhlašovací hromadné řízení na všechny 

případy. 

Uvedené ustanovení se tak v zákoně již 

nevyskytuje. 

 4. K § 133 odst. 1 

Doporučuji nahradit pojem „pariční lhůta“ českým výrazem „lhůta ke 

splnění povinnosti“. 

Akceptováno. 
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Český telekomunikační úřad 

 

Mgr. Šárka Němečková, 

ředitelka odboru legislativního a 

právního, tel. č. 224 004 620, 

e-mail: nemeckovas@ctu.cz. 

 

Připomínka k části V. materiálu – Základní teze vyhlášky k 

provedení zákona o hromadných žalobách („dále jen „Teze“) 

 

Úřad navrhuje doplnit Teze o úpravu budoucího oprávnění jiných 

orgánů než soud, které projednávají a rozhodují spory vyplývající z 

poměrů soukromého práva, nahlížet do interní části rejstříku 

veřejných žalob. 

 

Odůvodnění: 

Předběžný návrh (teze) vyhlášky upravující podrobnosti týkající se 

rejstříku hromadných žalob nezahrnuje do výčtu subjektů oprávněných 

nahlížet do interní části tohoto rejstříku orgány rozhodující o 

soukromoprávních nárocích ve smyslu § 7 odst. 1 občanského soudního 

řádu, ačkoliv mohou rovněž projednávat individuální spory v téže věci, v 

níž byla podána hromadná žaloba, tj. stejně jako okresní soudy, jimiž je 

v Tezích toto oprávnění přiznáváno. 

 

Z pohledu Úřadu je nezbytné, aby se i jiný orgán než soud včas dozvěděl 

o skutečnosti, že u soudu probíhá hromadné řízení, obzvláště mají-li být 

dle navrhovaného zákona o hromadných žalobách ustanovení tohoto 

zákona o vztahu individuálního řízení a hromadného řízení a o postupu 

soudu rozhodujícího v individuálním řízení přiměřeně aplikována na 

vztah individuálního řízení před jiným orgánem a hromadného řízení před 

soudem a pro postup jiného orgánu.  

 

Pokud je tedy v tezích uváděn důvod pro nahlížení ostatních soudů 

(jiných, než které mají právo zápisu do rejstříku) do interní části rejstříku 

spočívající v tom, aby tyto soudy měly možnost plnit své povinnosti 

z tohoto zákona (§ 49 a násl, resp. 53 odst. 2 návrhu zákona), pak je 

nezbytné, aby tuto možnost měly i jiné orgány, na jejichž postup se 

příslušná ustanovení tohoto zákona aplikují přiměřeně (§ 9 odst. 2 návrhu 

zákona). Podmínky k řádnému plnění těchto povinností jsou v zájmu 

právě účastníků individuálních řízení vedených před Úřadem a není 

důvod, aby účastníci řízení před Úřadem (a jinými orgány) měli mít 

z hlediska svých zájmů odlišné podmínky, resp. aby povinnosti a 

Vypořádáno jinak. 

Na základě jiných připomínek došlo 

k základní změně koncepce vztahu 

hromadného a individuálních řízení tak, že 

zahájení hromadného řízení nebude mít na 

individuální řízení (vč. řízení před ČTÚ) 

zahájena před okamžikem uplynutí lhůty pro 

přihlášení/odhlášení žádný vliv, ledaže se 

žalobce/navrhovatel v individuální řízení 

rozhodne do hromadného řízení přihlásit. 

Přitom mu zákon ukládá povinnost, aby tuto 

skutečnost oznámil i soudu/správnímu 

orgánu, který individuální řízení vede. 

 

Dále byly vypuštěny veškeré informační 

povinnosti soudů vůči členům skupiny, tj. to 

platí i pro orgány jako ČTÚ vůči 

individuálním navrhovatelům. 

 

Z tohoto důvodu postrádá otázka jakési 

interní části rejstříků smysl. 

 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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možnosti „jiného orgánu“ neodpovídaly povinnostem a možnostem 

soudů. 

 

Vedle povinností vyplývajících z návrhu zákona mají tyto „jiné orgány“ 

rovněž oprávnění vyjádřit se k předmětu hromadného řízení (§ 27 odst. 2 

návrhu zákona). Z návrhu zákona přitom neplyne jiný způsob, jakým se 

tyto orgány mají možnost o řízení o hromadné žalobě dozvědět, než je 

zveřejněný záznam v rejstříku hromadných žalob. Úřad považuje za 

nezbytné, aby se o podané žalobě dozvěděl co možná nejdříve tak, aby 

mohl soudu své stanovisko předložit v přiměřené době. Notifikace, tak 

jak ji přepokládají Teze, se jeví jako zcela přiměřený prostředek pro 

informování také „jiných orgánů“. 

 

Nebude-li uvedená úprava zapracována do tezí prováděcí vyhlášky a 

následně do její konečné podoby, potom považuje Úřad za nezbytné, 

aby byl v této souvislosti dopracován návrh předloženého zákona o 

hromadných žalobách v tom smyslu, že bude jasně definováno, 

jakým způsobem bude Úřad (a ostatní „jiné orgány“) informován 

soudy řešícími hromadné žaloby o skutečnosti, že tato žaloba byla 

podána, případně o dalších procesních krocích, které by mohly být 

významné z hlediska případného řízení vedeného u Úřadu.  

 

Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní 

Kancelář finančního arbitra 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA 

 

Na základě zkušeností s řízeními vedenými před finančním arbitrem i 

praktikami obchodních společností a dalších osob, které již v současné 

době vymáhají v zásadě obdobné nároky, byť v jednotlivých řízeních 

(podrobnosti lze nalézt např. zde: https://www.finarbitr.cz/cs/informace-

pro-verejnost/aktuality/upozorneni-na-rizika-spojena-s-postoupenim-

pohledavky-ze-zivotniho-pojisteni-nebo-prikazni-smlouvou-388.html ), 

Kancelář finančního arbitra zásadně nesouhlasí se zavedením 

hromadného řízení v podobě tzv. „odhlašovacího hromadného řízení“. 

Kancelář finančního arbitra se v této souvislosti obává možného zneužití 

institutu hromadných žalob nátlakovými skupinami, které shromáždí 

několik málo nároků a zahájení řízení. 

Částečně akceptováno. 

Vztah přihlašovacího a odhlašovacího 

hromadného řízení byl přepracován tak, že 

přihlašovací hromadné řízení má prioritu, 

přičemž odhlašovací hromadné řízení se 

uplatní jen výjimečně. Částka byla snížena 

na 5 000Kč. 

 

Pro opt-out byla dále zakotvena nová 

podmínka souhlasu alespoň 50 členů 

skupiny anebo souhlasu neziskového 

subjektu, jehož definice byla zpřesněna tak, 
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Kancelář finančního arbitra obecně vítá předkládaný návrh zákona, 

kterým bude do českého právního řádu zakotven institut tzv. hromadných 

žalob. Pro úspěšné zavedení tohoto institutu však považujeme za 

nezbytné přijmout jednoduchou právní úpravu, s jedním typem řízení 

založeného na principu opt-in (tedy tzv. „přihlašovací hromadné řízení“. 

aby šlo jen o etablované neziskové 

organizace. 

 

Do zákona byly též zakotveny další pojistky 

proti zneužití, jako např. nevázanost na 

zákon o evidenci skutečných majitelů, či 

podmínka transparentního financování. 

 

 

Připomínkové místo změnilo připomínku na 

doporučující. 

dTest 

Mgr. Lukáš Zelený 

Mgr. Bc. Marcel Ivánek 
 

K §§ 31 a 32 

Z návrhu je zřejmé, že preferovanou variantou je model opt-out, což je 

varianta, která může i spotřebitelům a kultivaci tržního prostředí přinést 

největší užitek, neboť podáním žaloby jsou svým způsobem automaticky 

chráněna i práva těch, kteří by sami žádné řízení u soudu neiniciovali. 

Bohužel spolu s podmínkami, které je nutné splnit, je takzvané 

odhlašovací hromadné řízení velmi obtížně dostupné. 

Nabízí se proto možnost rozšířit přihlašovací hromadné řízení, respektive 

udělat z něj alternativu k řízení odhlašovacímu. Toho by mohlo být 

docíleno tak, že by se vymezila hranice hodnoty práva jednoho člena 

skupiny, jejíž dosažení by umožňovalo jak odhlašovací, tak přihlašovací 

řízení. Varianta odhlašovacího řízení je totiž vnímána jako 

„nebezpečnější“, proto je v jejím případě nutné zvolit přísnější podmínky, 

což uvádí i důvodová zpráva. V případě přihlašovacího řízení má soud 

kontrolu nad tím, kdo se se svým nárokem přihlásí, takže řízení vykazuje 

vyšší míru jistoty, a proto není zapotřebí aplikovat tolik zabezpečovacích 

mechanismů, jako u řízení odhlašovacího. Navíc zkušenost z jiných států 

Evropské unie ukazuje, že počet přihlášených subjektů je u opt-in 

varianty vždy výrazně vyšší než celkový počet poškozených. 

Samozřejmě existují spory, jejichž hodnota je tak nízká, že je vhodnější 

řešit je v odhlašovacím řízení, proto je možné stanovit již výše zmíněnou 

hranici (například 1000 – 2000 Kč), od které by bylo možné jak 

odhlašovací, tak přihlašovací řízení. U sporů s nižší hodnotou by bylo 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl přepracován tak, že 

preferovanou variantou je jednoznačně opt-

in. 

 

Došlo ke snížení částky na 5 000Kč. 

 

Pokud jde o volbu, nově nemůže soud 

žalobci „opt-out“ vnutit. Pokud žalobce i 

přes doporučení soudu trvá na projednání 

v opt-in řízení, soud rozhodne o vedení 

přihlašovacího hromadného řízení. 
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možné pouze řízení odhlašovací. Pro překonání hranice by mohlo stačit, 

aby ji překonal nárok pouze jednoho člena skupiny. 

Ideální variantou by však bylo volbu formy řízení ponechat zcela na 

žalobci. Buď by byl dostatečně solventní na to, aby mohl zahájit řízení 

odhlašovací, anebo by byl schopný oslovit subjekty a zajistit, aby se do 

řízení řádně přihlásili. 

 

 K §§ 33 až 36 a 90 a násl. 

Jak jsme naznačovali již v úvodu, rozumíme do značné míry důvodům, 

proč tvůrce zákona zapracoval velké množství pojistek proti zneužití 

hromadných žalob. V případě podmínky solventnosti a úpravy náhrady 

nákladů řízení však nejsme přesvědčeni o tom, že předložené nastavení 

je přiměřené, a to z následujících důvodů. 

Tzv. looser pays principle je sám o sobě na místě, o čemž není vzhledem 

ke kontinentální tradici civilních sporných řízení sporu. Jedná se o běžný 

a účinný prostředek k zamezení podávání zbytečných nebo 

zneužívajících návrhů.3 V případě hromadných žalob (respektive 

prostředku hromadné náhrady škody) je však na místě zvolit v tomto 

případě specifický postup. Je vhodné, aby při náhradě nákladů řízení byla 

zohledněna finanční situace neúspěšné strany včetně důvodů, proč nárok 

u soudu neuspěl. Minimálně by byl takový přístup na místě v situacích, 

kdy na straně žalobce vystupuje zájmový spolek, ať už je přímo 

žalobcem, nebo správcem skupiny.4 

Důvodová zpráva návrhu pracuje s tezemi, že jsou ze zahraničí známy 

případy, kdy došlo ke zneužití hromadných žalob, a dále že v případě 

Akceptováno částečně. 

Obavy ze zneužívání a ze solventnosti 

žalobce jsou všudypřítomné a nelze je 

podceňovat. Přesto chápeme zde vyjádřené 

myšlenky. Z tohoto důvodu bude nově mít 

strana možnost navrhnout soudu, aby určil 

výši jistoty v jiné výši. Do odůvodnění bude 

výslovně zmíněno, že snížení bude připadat 

zejména u neziskových subjektů. 

 

Dále bylo nově odhlašovací hromadné řízení 

podmíněno souhlasem neziskového 

subjektu, přičemž žalobce má následně 

povinnost s tímto subjektem po celou dobu 

řízení spolupracovat. Alternativně z důvodu 

toho, že existují oblasti, kde neziskové 

subjekty nepůsobí, se navrhuje možnost 

tento souhlas nahradit souhlasem 50 členů 

                                                           
3 Viz studie pořízená pro potřeby Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti „Collective redress in the Member States of the European Union“ z r. 2018, s. 16 (ale i 

jinde ve studii). Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608829/IPOL_STU(2018)608829_EN.pdf.  

4 K tomu viz studie od European Law Institute „Statement of the European Law Institute on Collective Redress and Competition Damages Claims“  z r. 2014, s. 30. Dostupné 

z: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-5-2014_Statement_on_Collective_Redress_and_Competition_Damages_Claims.pdf;  

nebo také position paper od Evropské spotřebitelské organizace BEUC „EUROPEAN COLLECTIVE REDRESS – WHAT IS THE EU WAITING FOR?“ z r. 2017, s. 11. Dostupné z: 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-086_ama_european_collective_redress.pdf. Obzvláště právní úprava v Portugalsku poskytuje ideální vyváženost mezi 

přístupem k soudní ochraně a ochranou před zneužíváním instrumentu hromadné žaloby.  
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odhlašovacího hromadného řízení může být na straně věřitele větší sklon 

k riziku, který 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. Popsané situace jistě 

mohou nastat, ale zkušenost z jiných členských států EU ukazuje, že 

v případě zájmových spolků, konkrétně spotřebitelských organizací, je 

jejich výskyt vyloučen nebo výrazně omezen.  

To potvrzují i naše zkušenosti od jiných spotřebitelských organizací 

získaných v rámci působení v Evropské spotřebitelské organizaci BEUC. 

Každá spotřebitelská organizace v EU vždy musí pečlivě vážit rizika 

každé akce, kterou se snaží vymoci práva spotřebitelů nebo zlepšit jejich 

postavení na trhu. Tento fakt je dán tím, že spotřebitelské organizace mají 

jako neziskové subjekty z povahy věci omezené zdroje. Nejde tedy jenom 

o riziko náhrady nákladů, ale také o to, že je na každou akci nutné 

alokovat zdroje finanční, personální, časové i jiné. Spotřebitelské 

organizace v EU si proto nemohou dovolit „plýtvat“ svými zdroji na 

zbytečné nebo samoúčelné akce, jejichž cílem je pouze někoho poškodit.  

Minimální riziko zneužití mechanismu pro hromadné nárokování 

náhrady škody či jiných práv ze strany spotřebitelských organizací také 

jednoznačně vyplývá ze studie „Evaluation of the effectiveness and 

efficiency  of collective redress mechanisms  in the European Union“ 

vypracované předními evropskými odborníky na problematiku (mj. Prof. 

Dr. iur. Hans-W. Micklitz) pro Evropskou komisi. Studie uvádí 

následující dílčí závěr: „All  collective  redress  mechanisms  analysed  

for  this  report  discourage unmeritorious  claims  through  some  sort  

of  “gatekeeper  procedure” and/or the application of the “loser pays 

principle”.Whereas true group actions usually require some decision by 

the court on the grouping together, the  mere  fact  that  the  “loser  pays  

principle”  applies  in  most  Member  States constitutes  a  disincentive  

to  unmeritorious  claims.  Experience  from  those systems  that  have  

used  collective  actions  for  a  long  time  demonstrates  that the  risk  

skupiny. Toto však není případ 

spotřebitelského práva a zde 

předpokládáme, že se do celé činnosti budou 

zapojovat právě a zejména neziskové 

organizace. 

 

Na okraj dodáváme, že pokud bude v pozici 

správce skupiny vystupovat neziskový 

subjekt, pochopitelně nebude muset souhlas 

jiného zájmového subjektu nebo 50 členů 

skupiny získat a tato podmínka pro něj tedy 

neplatí. Jeho pozice je tak v tomto ohledu 

výhodnější. 
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of  abuse  by  intermediaries  such  as  consumer  organisations  seems 

to be very low.“5 

Návrh obsahuje jak „gatekeeper procedure“ (certifikační řízení), tak 

„looser pays principle“, takže možnost zneužití je podle našeho názoru 

téměř vyloučena, obzvláště ze strany zájmových spolků, respektive 

spotřebitelských organizací. Výrazná je v řízení také role soudu, který je 

v podstatě sám schopný zajistit, aby žaloby, jež nesplňují zákonem 

vymezené podmínky, vůbec nebyly připuštěny k meritornímu 

posuzování. 

S ohledem na výše uvedené se jeví jako problematický požadavek na 

splnění podmínky solventnosti právě u zájmových spolků (respektive 

tam, kde zájmový spolek vystupuje jako správce skupiny). Podmínka 

solventnosti dle důvodové zprávy slouží jako pojistka proti zneužití a 

podávání návrhů, které s velkou pravděpodobností nebudou úspěšné. 

Výše bylo popsáno a podloženo, že takové situace u spotřebitelských 

organizací v rámci EU nenastávají – jejich riziko je tedy v nám 

nejbližších zemích naprosto minimální. Opatření se tedy snaží odstranit 

v případě zájmových spolků a spotřebitelských organizací problém, který 

podle dostupných dat neexistuje.  

Navrhujeme proto celkově zmírnit povinnost k náhradě nákladů řízení 

v řízeních, kde vystupuje zájmový spolek jako žalobce nebo správce 

skupiny.6 Případně alespoň v těchto případech odstranit nebo výrazně 

zmírnit podmínku solventnosti, jinak se obáváme toho, že nebude možné 

naplnit deklarovaný účel hromadného řízení. Navíc, pokud bude obava o 

solventnost žalobce, může žalovaný vždy podat návrh na složení jistoty 

dle § 92 návrhu. Na výše uvedené navrhujeme dbát také při stanovování 

poplatkové povinnosti, kde vítáme poslední větu bodu 3., části III) 

podkapitoly 2.4 obecné části důvodové zprávy návrhu. 

                                                           
5 Závěrečná zpráva studie zpracované pro potřeby Evropské komise „Evaluation of the effectiveness and efficiency of  collective redress mechanisms  in the European Union“ 

z r. 2008, s. 59. Dostupné z: http://www.civic-consulting.de/reports/collective%20redress_study.pdf. Celkem studie pracuje se systémy z 13 členských států EU. 

6 Např. přijmout portugalský model – viz již zmíněný position paper od Evropské spotřebitelské organizace BEUC „EUROPEAN COLLECTIVE REDRESS – WHAT IS THE EU WAITING 

FOR?“ z r. 2017, s. 11. Dostupné z: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-086_ama_european_collective_redress.pdf 
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Dodáváme také, že splnění podmínky solventnosti prostřednictvím 

pojištění (§ 34 písm. b) návrhu) může být těžko dosažitelné s ohledem na 

zkušenosti z členských států EU.7 

 

 K § 99 

Co se týče odměny žalobce, zde rozumíme jejímu účelu, jak je vysvětlen 

v důvodové zprávě. Zdá se však, že se jedná o kritický bod návrhu, proto 

bychom navrhovali odůvodnit a vysvětlit zavedení takového opatření 

důslednější analýzou toho, proč je zrovna v takové výši a o kolik 

konkrétně půjde na případech, které skutečně mohou nastat. Například 

pokud bude 500 členů skupiny s nároky po 1000 Kč, činí celková částka 

500 000 Kč. Odměna ve výši 20 % činí 100 000 Kč. Pokud to 

propočítáme přes předpokládanou délku řízení, která bude vycházet 

z aktuálních průměrů (první stupeň + odvolání), máme za to, že výsledná 

odměna nebude působit nijak dramaticky a možná ani zcela 

nevykompenzuje náklady, které správce skupiny se žalobou jako takovou 

měl (tzn. náklady, které nejsou uznatelné jako náklady řízení – například 

komunikace se členy skupiny). Otázkou však je, jak tomu bude 

v případech s mnohem více členy, kteří by mohli mít vyšší nároky. Pak 

se nemusí procentuální stanovení výše jevit jako vhodné.  

K tomu dodáváme, že data ukazují, že nejčastěji jde v rámci EU celkově 

ve sporu o částku 10 000 – 99 000 Euro, tzn. přibližně 250 000 – 

2 500 000 Kč, přičemž nejčastěji je nárok jednotlivce v částce 100 – 999 

Euro (cca 2500 – 25 000 Kč).8 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění této výše bylo doplněno do 

důvodové zprávy. Na popud jiných 

připomínkových míst si též dovolujeme 

upozornit, že celková výše odměny nakonec 

byla upravena na výši až 25%. 

 

Uvedenou odměnu budou moci požadovat i 

neziskové organizace, které s ní budou 

například moci financovat další řízení. 

                                                           
7 Viz studie od European Law Institute „Statement of the European Law Institute on Collective Redress and Competition Damages Claims“ z r. 2014, s. 33. Dostupné 

z: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-5-2014_Statement_on_Collective_Redress_and_Competition_Damages_Claims.pdf 

8 Viz Závěrečná zpráva studie zpracované pro potřeby Evropské komise „Evaluation of the effectiveness and efficiency of  collective redress mechanisms  in the European 

Union“ z r. 2008, s. 42-43. Dostupné z: http://www.civic-consulting.de/reports/collective%20redress_study.pdf 
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 K § 114 

Uvedený paragraf stanoví, že nevyzvednuté peněžité plnění připadne 

státu a je příjmem státního rozpočtu. Důvodová zpráva k určení této 

částky uvádí pouze, že může být využita například na pomoc nemajetným 

v přístupu k soudu (bezplatnou právní pomoc) apod. Není tedy žádným 

způsobem jasně definováno, že by takto získané finanční prostředky byly 

využity k pomoci těm, kteří ji potřebují, či k zajištění zvýšení úrovně 

vymáhání práv v ČR. Prostředky by přitom mohly být převáděny do 

nějaké formy fondu, který by umožňoval přístup k soudu a právním 

službám těm, kteří si to nemohou dovolit, nebo by mohly být účelově 

využívány na financování projektů zájmových spolků v oblasti vymáhání 

práv. Navrhujeme proto vyjasnění budoucího využití získaných peněz. 

 

Akceptováno. 

V zákoně je nově výslovně vymezeno, že se 

peníze musí použít v oblasti ochrany 

spotřebitele. 

 

 K § 116 

Vzhledem k tomu, že hromadné řízení může být výrazně 

komplikovanější než řízení individuální, navrhujeme prodloužit obecnou 

lhůtu pro odvolání z 15 na 30 dnů. V případě žalobce je sice lhůta 

prodloužena o 30 dnů, v rámci které se mohou členové skupiny vyjádřit, 

nicméně žalovaná strana má na zpracování odvolání pouze základní 

lhůtu. Navíc, zpracování vyjádření členů skupiny v případě, že bude 

skupina velmi početná, bude časově také velmi náročné, takže je 

prodloužení lhůty pro podání odvolání důvodné i z tohoto úhlu pohledu. 

 

Akceptováno. 

 

Sdružení obrany spotřebitelů - 

Asociace, z.s. 

I. Úvodem 

 

Úroveň ochrany spotřebitele z hlediska hmotného práva je dle našeho 

názoru již poměrně uspokojivá, což je důsledkem zejména implementace 

evropského spotřebitelského práva. SOS – Asociace, z.s. však 

dlouhodobě volá po zlepšení procesní ochrany spotřebitele v ČR, neboť 

sebelepší hmotněprávní ochrana je k ničemu, pokud spotřebitel nemá 

odpovídající právní nástroje, jak se svých práv domoci. Z hlediska 

procesní ochrany přitom právo žádné zvláštní zacházení spotřebiteli 

nezaručuje.  
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Spotřebitelské spory jsou specifické tím, že ačkoliv většinou nejsou nijak 

právně složité, spotřebitelé často na vymáhání svých práv rezignují. 

Spotřebitel je totiž od podání žaloby odrazován mnoha překážkami, od 

soudního poplatku počínaje, přes případné další náklady řízení, délku 

soudního řízení až po nejistotu reálného vymožení žalované částky. Např. 

v případě sporu o zaplacení pohledávky v částce nižší 1.000,- Kč (např. 

po odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy na spotřební zboží) je 

zjevně naivní představa, že by spotřebitel nejdříve vynaložil soudní 

poplatek přesahující žalovanou jistinu, aby si na rozhodnutí počkal 

mnohdy déle než rok i více a následně zjistil, že podnikatel zaniknul a 

přiznané plnění tedy stejně není na kom vymáhat. Přesto je realita 

českého procesního práva pro spotřebitele právě taková.  

 

Z naší praxe vyplývá, že čím vyšší je částka, o kterou se spotřebitel 

s podnikatelem pře, tím je jeho ochota se pustit i do soudního řízení vyšší. 

Mnoho bagatelních částek, o které byli spotřebitelé poškozeni, však 

zůstává neuhrazeno. To vede k tomu, že podnikatel, který spotřebitele 

poškozuje právě jen o nižší částky, získává často neodůvodněnou výhodu 

a ve své podstatě to motivuje ostatní poctivé hráče na trhu k tomu, aby se 

takové praxi přizpůsobili. Ačkoliv se tedy poškozen jednoho spotřebitele 

může zdát marginální, celospolečenské škody jsou proto značné. 

 

Proto SOS – Asociace, z.s. již dlouho volá po zlepšení procesní ochrany 

spotřebitelů, které by spotřebitelům pomohlo zejména při vymáhání 

právě bagatelních částek. Lze uvažovat o mnoha nástrojích, od 

osvobození od soudních poplatků, přes zavedení zvláštních 

rozhodovacích struktur, které by rozhodování o spotřebitelských nárocích 

urychlily. SOS – Asociace, z.s. např. dlouhodobě volá po ustavení 

instituce Spotřebitelského arbitra, který by měl v rámci spotřebitelských 

sporů obdobné pravomoci jako Finanční arbitr. Hromadné žaloby tak 

vnímáme jako jeden z kroků (nikoliv však jako krok jediný 

a „všespásný“) ke zlepšení ochrany spotřebitelů v ČR, a proto jeho 

zavedení v principu velmi podporujeme. 
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Navíc je třeba vnímat, že i bez právní úpravy hromadných žalob působily 

a působí v ČR některé soukromé subjekty (jedním z nich je v současnosti 

např. společnost SAFE DIESEL s.r.o.), které spotřebitelům jakési 

„hromadné“ uplatnění jejich práv nabízejí. Spolupráce těchto subjektů a 

spotřebitelů je upravována nikoliv zákonem, ale soukromoprávní 

smlouvou, zákon tak spotřebitelům při takovém uplatňování jejich práv 

neposkytuje žádná pravidla a žádnou relevantní ochranu. I proto je třeba 

přijmout právní úpravu hromadných žalob, aby byla nastavena jasná 

pravidla, která by zároveň spotřebitele (resp. další „členy skupiny“) při 

uplatňování jejich práv v hromadném řízení chránila. 

 

 II. Obecně k principům, na nichž je návrh zákona postaven 

 

Z pohledu spotřebitelské organizace jsme toho názoru, že v principu by 

z hlediska zavedení hromadných žalob do českého právního řádu 

postačovalo zakotvení možnosti spotřebitelských organizací podat tzv. 

reprezentativní hromadnou žalobu. Ta je koneckonců předpokládána též 

v projednávaném návrhu směrnice o reprezentativních žalobách na 

ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a zrušení směrnice 2009/22/ES. 

Nicméně zavedení reprezentativní hromadné žaloby s právem 

reprezentanta (resp. z hlediska návrhu směrnice „kvalifikované entity“) 

vymáhat též nároky spotřebitelů na náhradu škody naráží na realitu 

fungování českých spotřebitelských organizací. Nelze si totiž 

nevšimnout, že české spotřebitelské organizace příliš nevyužívají ani 

současné možnosti právní úpravy negatorní žaloby, kterou jim dává 

ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

v aktuálním znění ve spojení s § 83 a § 159a odst. 2 OSŘ v aktuálním 

znění. Pomineme-li samotnou efektivitu těchto žalob, je nechuť pouštět 

se do těchto sporů dána zejména tím, že spotřebitelské organizace svoji 

činnost financují primárně z dotací poskytovaných státem a územně-

samosprávnými celky. Tyto dotace jsou vázány na konkrétní 

podporované aktivity, tzn. spotřebitelské organizace ve značné míře 

dělají pro spotřebitele právě to, na co dostanou finanční prostředky. Vedle 

toho dělají samozřejmě další činnosti, které financují z členských 

příspěvků, darů či ze své související činnosti, nicméně největší podíl 
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financování činí právě dotace z veřejných rozpočtů. Dotace jsou 

koncipovány vždy na období jednoho kalendářního roku, navíc stát o 

dotaci na daný rok rozhoduje až v průběhu daného kalendářního roku, 

takže např. o výši dotace pro naši organizaci na rok 2019 nebylo dosud 

(v dubnu 2019) rozhodnuto. To velmi ztěžuje jakékoliv dlouhodobější 

plánování aktivit spotřebitelských organizací. Případný neúspěch 

reprezentativní žaloby s určením povinnosti spotřebitelské organizace 

hradit její náklady by pro spotřebitelskou organizaci znamenal 

pravděpodobně značný finanční problém a ohrožení jejích dalších 

činností pro spotřebitele. Tzn., že kdyby byla do českého právního řádu 

pouze implementována reprezentativní hromadná žaloba ve smyslu 

návrhu směrnice o reprezentativních žalobách na ochranu kolektivních 

zájmů spotřebitelů a zrušení směrnice 2009/22/ES, tak tato úprava 

nebude efektivní, pokud se významně nezmění systém financování 

spotřebitelských organizací. To samozřejmě není problém pro 

legislativce, ale pro politiky. 

Zmíněná situace má tedy zřejmě jen 2 řešení: 

A) Změna financování spotřebitelských organizací tak, aby nebyla 

případným podáním hromadné žaloby ohrožena samotná existence 

spotřebitelské organizace, resp. její další aktivity pro spotřebitele do 

budoucna. To nelze realizovat pouze legislativní změnou, vyžadovalo by 

to změnu celkového přístupu státu ke spotřebitelským organizacím a 

financování jejich aktivit. Teprve pak je možno uvažovat o zavedení čistě 

reprezentativní žaloby, jinak bude hromadná žaloba ve smyslu směrnice 

zavedena v ČR pouze na papíře bez jakéhokoliv reálného dopadu do 

posílení procesní ochrany práv spotřebitelů a celá snaha tak vyjde vniveč. 

 

B) Rozšíření okruhu žalobců pro podávání hromadných žalob i mimo 

reprezentanty dané skupiny, tj. zavedení skupinové hromadné žaloby tak, 

jak je navrhováno v současném návrhu paragrafového znění zákona.  

Návrh Ministerstva spravedlnosti jde cestou ad B), což je jistě možné, byť 

legislativně obtížnější z hlediska nutnosti zabránit případnému zneužití 

podávání hromadných skupinových žalob. Kvitujeme, že ruku v ruce 

s tím byl v návrhu rozšířen i okruh právních vztahů, v nichž bude možno 

hromadné žaloby podávat, neboť hromadnou žalobu si lze představit i 
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v dalších soukromoprávních vztazích, než jen ve vztazích 

spotřebitelských (občanskoprávní nespotřebitelské vztahy, 

pracovněprávní vztahy apod.). Ministerstvo si tak vytklo ambiciózní cíl 

zavedení skutečně komplexní obecné právní úpravy hromadných žalob, 

což považujeme za krok správným směrem. 

 

Zásadní debata, která se kolem návrhu věcného záměru zákona a nyní 

kolem návrhu jeho paragrafového znění vede je využití principu opt-in (v 

terminologii návrhu zákona „přihlašovací řízení“) versus principu opt-

out (v terminologii návrhu zákona „odhlašovací řízení“). Je pravdou, že 

z hlediska určitých právních tradic a principů, na kterém stojí naše právní 

úprava, by bylo nejjednodušší využít pouze principu opt-in, návrh zákona 

by to samozřejmě zjednodušilo. Nicméně z hlediska zásad ochrany 

spotřebitele rozhodně doporučujeme umožnit také využití principu opt-

out. Nelze totiž přehlédnout, že právě v rámci spotřebitelských vztahů 

často dochází k tomu, že jednáním konkrétního podnikatele (typicky 

velké korporace typu banky, stavební spořitelny, mobilního operátora, 

velkého dodavatele energií apod.) je poškozeno velké množství 

spotřebitelů, byť je to často o bagatelní částky. Může se jednat např. o 

neoprávněně účtovaný poplatek v řádu několika desítek korun. 

Celospolečensky působí takové jednání škody velkého rozsahu, které ve 

svém důsledku narušují fungování trhu, neboť poskytují protiprávně 

jednajícímu subjektu neoprávněnou výhodu oproti těm, kteří pravidla 

dodržují. Odpůrci principu opt-out argumentují obvykle principem 

osobní odpovědnosti a nutnosti poškozené osoby vyvinout aktivitu 

směrem k vymáhání škody, kterou poškozená osoba utrpěla. Princip opt-

out však není primárně o individuálních nárocích každého 

z poškozených, primárně dle našeho názoru přispívá k ochraně veřejného 

zájmu. Ochrana spotřebitele je veřejným zájmem, neboť ochrana 

spotřebitele neznamená jen ochranu práv každého jednotlivce 

v konkrétním právním vztahu, ale princip fungování trhu jako takového. 

Jedním ze zásadních prvků řádného fungování trhu je totiž důvěra 

zákazníků. Princip opt-out bude dle našeho názoru odrazovat od 

jakýchkoliv snah o hromadné poškozování práv spotřebitelů, protože 

podnikatel bude vědět, že se mu takové jednání nikdy nevyplatí, protože 
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bude muset uhradit škodu všem poškozeným, což se v případě principu 

opt-in nestane a protiprávní jednání se tak může i přes uplatnění 

hromadné žaloby v principu opt-in vyplatit. Důvěra spotřebitelů ve 

férové jednání podnikatelů tak bude v případě zavedení principu opt-out 

výrazně posílena. Pokud bude hromadné řízení postaveno výlučně na 

principu opt-in, bude to polovičaté řešení, které bude řešit ve své podstatě 

primárně úsporu státních prostředků v rámci justičního systému (jedno 

řízení x stovkám jednotlivých řízení), ale z hlediska poškozených osob 

bude vyžadovat vyčíslení a uplatnění konkrétních nároků obdobně jako 

v případě podání jednotlivé žaloby, byť v rámci hromadné žaloby méně 

náročnou formou. Z celospolečenského hlediska tak nedojde k posílení 

práv spotřebitelů (a obecně jakýchkoliv poškozených osob).  

 

Výše uvedeným však nechceme říci, že princip opt-out má být výlučným 

principem hromadného řízení. Z našeho pohledu návrh zákona správně 

umožňuje aplikaci obou principů, hlavní slovo při určení principu 

v daném hromadném řízení by měl mít dle našeho názoru soud, zákon by 

mu měl stanovovat pouze určitá obecnější kritéria, což je v § 31 návrhu 

zákona splněno. 

 

 III. Konkrétně k návrhu paragrafového znění 

Protože s celkovou koncepcí zákona souhlasíme a protože je nám zřejmé, 

že předkladatel bude pravděpodobně čelit mnoha připomínkám zejména 

od zástupců podnikatelské sféry, rozhodli jsme se vyjádřit níže pouze 

k některým ustanovením návrhu paragrafového znění, které si dle našeho 

návrhu zaslouží pozornost, nechceme však předkladatele zahlcovat 

připomínkami, které by mohly v některých ohledech rozbít koncepci 

hromadného řízení, jež se nám dle aktuálního znění návrhu 

paragrafového znění, jako komplexní a ucelená. Máme nyní proto pouze 

těchto několik připomínek: 
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 1. § 28 odst. 1 – považujeme za zbytečné, aby byla povinně zastoupena 

strana žalovaná. Velké korporace mají obvykle své právní oddělení, které 

je v souzené problematice velmi dobře zorientované, proto se jeví jako 

nadbytečné požadovat povinné zastoupení advokátem. Naopak v případě 

některých sporů by mohly být náklady na právní zastoupení advokátem 

vyhodnoceny jako neúčelně vynaložené. To by měl posoudit soud. 

Akceptováno. 

 2. § 30 – není nám úplně zřejmé, ve které skupině uplatnitelných nároků 

dle písm. a) nebo b) se nachází žaloba požadující zdržení se protiprávního 

jednání, jež je předpokládána zejména pro hromadné žaloby podávané 

zájmovými spolky (viz např. § 38 odst. 2). V písm. a). 

Ve skupině sub a). 

 3. § 31 odst. 2 – zakládá se vyvratitelná právní domněnka, s čím 

souhlasíme, souhlasíme též s nastavenou hranicí hodnoty práva ve výši 

10.000,- Kč. Z tohoto pohledu nám ale příliš logické nastavení věty 

druhé: „U opětujících se plnění se posuzuje hodnota jedné splátky“. Co 

se pro tyto účely rozumí splátkou? V případě práv na náhradu škody např. 

z úvěrových smluv není odpovědný subjekt – věřitel z úvěrové smlouvy 

povinen poskytovat plnění náhrady škody ve splátkách, ve splátkách je 

povinen plnit dlužník z úvěrové smlouvy. Toto nastavení nám nedává 

příliš smysl. 

 

Akceptováno. 

 4. § 118 – zakotvení zákonné odpovědnosti žalobce sice rozumíme, ale 

jak bude žalobce postupovat, pokud se část členů skupiny ve lhůtě dle § 

116 odst. 3 vyjádří pro podání odvolání a část proti. Pokud odvolání 

nepodá, bude odpovědný těm členům skupiny, kteří se vyjádřili pro 

podání odvolání?  

Vysvětleno. 

Lze podat částečné odvolání. 

Spotřebitelské fórum, z.s. Obecně k návrhu věcného záměru zákona 

Neexistence institutu hromadných žalob na náhradu škody v českém 

právu může být pociťována jako hendikep ze strany spotřebitelů, protože 

v řadě případů jsou jejich nároky omezené pouze na malé částky, které 

nejsou spotřebitelé v klasickém soudním řízení ochotni uplatňovat 

vzhledem ke zdlouhavosti, nákladům řízení či nejistotě ohledně výsledku 

sporu. Zavedení tohoto institutu je proto potřebné, závisí ale na tom, 

v jaké podobě to bude, aby výsledek mohl být skutečně přínosný pro 

spotřebitele a neměl na něho a ekonomické prostředí u nás nežádoucí 
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dopady. Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum k předloženému návrhu 

zákona předkládá následující připomínky, ve kterých zdůrazňuje zejména 

1) nezbytnost podložit přijetí zákona náležitou ekonometrickou analýzou 

zkoumající vliv zavedení nového institutu na cenovou hladinu v České 

republice a 2) další připomínky právního a věcného charakteru.   

 

 I. 

Cenová hladina 

Vliv zavedení hromadných žalob na cenovou hladinu v České republice 

Předložený návrh ani doprovázející důvodová zpráva nevycházejí z 

analýzy založené na ekonometrických metodách, která by objasnila, 

v jaké míře může zavedení navrhovaného institutu ovlivnit cenovou 

hladinu v České republice. Spotřebitelské fórum na potřebu takové 

analýzy upozorňovalo již ve fázi připomínkového řízení o věcném 

záměru zákona o hromadných žalobách a považuje ji nadále za zcela 

zásadní pro správné posouzení dopadů zavedení jednotlivých variant 

institutu hromadných žalob do českého právního řádu. 

Při navrhované variantě opt-out, zejména pokud by nebyl důsledně 

uplatněn filtr podávání takových žalob na neziskovém základě 

etablovanými spotřebitelskými organizacemi (viz níže), nelze vyloučit 

zneužití institutu hromadných žalob, například v rámci konkurenčního 

boje nebo pro šikanózní uplatňování vykonstruovaných nároků či 

dokonce vyděračské sudičské praktiky. Již samotné podání hromadné 

žaloby (zveřejněné již v navrhované certifikační fázi a tedy po zaplacení 

pouze první navrhované platby soudního poplatku) v případech 

s potencionálním vysokým plněním by ve spojení s nejistotou výsledku 

řízení mohlo vést k nenadálým poklesům hodnoty akcií, nutnosti 

vytváření rezerv či by vyvolalo dodatečné náklady na sjednávání 

pojištění. Riziko zneužití hromadných žalob přitom může hrozit 

vyvoláním dodatečných nákladů na straně výrobců celoplošně. Nepůjde 

tedy jen o zvýšení nákladů u těch, kteří spoléhají na racionální apatii 

svých konzumentů při uplatňování jejich práv. Zejména na trzích 

s oligopolním uspořádáním či stavem blížícím se oligopolu přitom lze 

předpokládat, že firmy tyto případné dodatečné náklady ve značném 

rozsahu na spotřebitele přenesou. 

Akceptováno. 
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Zároveň nelze toto riziko jednoduše odmítnout argumentem, že shodně 

tomu tak je i v insolvenčním řízení, které má ještě větší reputační dopady, 

jak je uváděno v důvodové zprávě. Hromadné žaloby (zejména ve 

variantě opt-out) přinášejí vzhledem ke shora uvedenému potenciální 

reputační rizika pro zcela jiný okruh podnikatelských subjektů, než 

insolvence. Kapitálově silné a etablované společnosti, které mají 

dostatečná aktiva a ziskovost, nejsou vystaveny riziku reálného zneužití 

insolvenčního práva proti nim a i pokud by k tomu došlo, mohou 

mediálně snadno celou situaci objasnit a eliminovat tak reputační riziko. 

Tak tomu však není u hromadných žalob (zejména ve variantě opt-out), 

jejichž případné zneužití není dopředu tak viditelné, jako v případě 

insolvenčních návrhů. Mnohem snadněji se veřejnosti vysvětluje, že 

etablovaná společnost není v úpadku, než že se skutečně nedopustila 

protiprávního jednání při výrobním procesu či v nastavení smluvních 

podmínek, což může být předmětem hromadné žaloby s potenciálním 

nárokem na odškodnění ve velmi vysokém řádu. 

Umožnění hromadných žalob (zejména ve variantě opt-out) v oblasti 

uplatňování nároků na náhradu škody je tak v zájmu spotřebitelů vhodné 

posoudit nejen s ohledem na možnosti vylepšení jejich procesněprávního 

postavení, ale je nezbytné zkoumat i zda a v jakém rozsahu se zavedení 

tohoto institutu případně promítne v cenové hladině zboží a služeb, které 

jsou spotřebitelům dostupné.  

Je proto vhodné zabývat se i tím, zda zdvojení způsobu ochrany 

spotřebitelů (tj. prostřednictvím regulace vycházející z principu 

předběžné opatrnosti veřejnoprávní cestou a prostřednictvím tlaku na 

samoregulaci odvozeného z případně zavedené možnosti hromadného 

uplatňování práv), jakkoliv by bylo z hlediska zajištění práv spotřebitelů 

přínosné, nemůže zároveň vést i k nepřiměřenému nárůstu cenové 

hladiny výrobků a služeb s tím, že si výrobci budou kalkulovat do ceny 

právě toto riziko hromadných žalob. Nepominutelným podkladem při 

volbě příslušené varianty institutu hromadných žalob by tak měla být 

plnoformátová ekonometrická analýza zkoumající vliv zavedení nového 

institutu na cenovou hladinu v České republice. 

Tuto připomínku považujme za závažnou. 
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 b) § 3 

Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) skupinou souhrn osob, jejichž práva jsou předmětem 

hromadného řízení, 

b) členem skupiny každý, kdo tvoří skupinu, 

c) žalobcem osoba, která podala hromadnou žalobu, anebo osoba, 

která v průběhu řízení nastoupila na její místo, 

d) žalovaným osoba, proti níž hromadná žaloba směřuje, 

e) stranou žalobce a žalovaný, 

f) zástupcem skupiny její člen, jehož právo je pro skupinu 

příznačné a který splňuje podmínky § 13, 

g) správcem skupiny sdružení zapsané do seznamu oprávněných 

osob ve smyslu zvláštního zákona9) osoba oprávněnáé podat 

hromadnou žalobu, kteráé splňuje požadavky tohoto zákona, 

h) zájmovým spolkem právnická osoba, jejíž zisk se podle zákona 

nebo jejího zakladatelského právního jednání nerozděluje a 

která je zřízena na ochranu práv nebo zájmů, o nichž se má vést 

hromadné řízení, 

i) újmou škoda i nemajetková újma,  

j) rejstříkem hromadných žalob informační systém, jehož 

náležitosti stanoví tento zákon a v němž se uveřejňují údaje a 

písemnosti podle tohoto zákona. 

 

Správci skupiny je vyhrazeno podání odhlašovací hromadné žaloby. 

Pokud bude tento typ řízení v zákoně zachován, měl by být vyhrazen 

výlučně pro etablované spotřebitelské organizace. Spotřebitelské 

organizace, které dlouhodobě působí ve prospěch spotřebitelů na 

neziskovém základě jsou nezbytnou pojistkou před zneužitím institutu 

hromadných žalob. Díky průběžné každodenní aktivitě při poradenské 

činnosti, informačních kampaních či vzdělávacích akcích ve prospěch 

spotřebitelů akumulují spotřebitelské organizace znalosti o tom, co je 

Neakceptováno. 

                                                           
9 §25 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
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z hlediska spotřebitelů považováno za skutečně zásadní problém a podle 

toho volit i využití institutu hromadných žalob. Správce skupiny by 

zároveň neměl působit na ziskovém základě. Pokud by působil na 

ziskovém základě, jak je v návrhu předpokládáno, bude jeho zaměření 

přirozeně směřovat na kauzy, ve kterých vidí snadný zisk či potenciál 

dosáhnout snadného smírného vyřešení kauzy s ekonomicky silným 

žalovaným, který s ohledem na reputační rizika raději zvolí vyrovnání, 

než by čelil hromadné žalobě.  Hromadné žaloby tak nebudou směřovat 

na kauzy, které jsou nejškodlivější pro spotřebitele. Hrozí tak zneužití 

institutu hromadných žalob kapitálově silnými podnikatelskými projekty 

kolem úzké skupiny specializovaných advokátních kanceláří, aniž by 

institut splnil svůj společenský účel.  

Shodně argumentuje i Evropská komise ve svém návrhu hromadných 

žalob v rámci tzv. Nové spotřebitelské politiky, která z těchto důvodů 

rovněž zvolila výlučnou roli etablovaných spotřebitelských organizací, 

když v obhajobě svého modelu uvedla „Tento model obsahuje silné 

záruky a výrazně se liší od hromadných žalob amerického typu. 

Hromadné žaloby nebudou otevřeny advokátním kancelářím, ale pouze 

subjektům, jakými jsou např. spotřebitelské organizace, jež nevytvářejí 

zisk, splňují přísná kritéria způsobilosti a jsou pod dohledem veřejného 

orgánu. Tento nový systém zajistí evropským spotřebitelům možnost plně 

využívat svých práv a získat náhradu škody; současně bude předcházet 

riziku zneužití nebo neopodstatněnosti soudních sporů.“10 Tuto 

argumentaci Evropské komise považuje Spotřebitelské fórum za zcela 

relevantní i pro české právní prostředí a to bez ohledu na to, jakým 

způsobem nakonec bude či nebude přijata úprava na úrovni EU. 

Spotřebitelské fórum tuto připomínku uplatňovalo již ve fázi 

připomínkového řízení o věcném záměru zákona o hromadných žalobách 

a považuje ji nadále za zcela zásadní pro správné fungování institutu 

hromadných žalob v českém právním řádu. 

Návrh na zavedení definice sdružení odkazem na ustanovení § 25 zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se plně nabízí. 

                                                           
10 Evropská komise (2018), dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_cs.htm.  
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Toto ustanovení mj. požaduje, aby sdružení aktivně působilo v oblasti 

ochrany spotřebitelů po dobu alespoň dvou let či aby bylo nezávislé a 

neziskové. Jsou tedy vytvářeny předpoklady pro to, aby využití institutu 

bylo umožněno jen skutečně etablovaným spotřebitelským organizacím, 

které případě dosažený výnos coby správce skupiny z hromadných 

žaloby znovu vloží do činností ve prospěch spotřebitelů, jako jsou 

informační kampaně, edukační aktivity či poskytování bezplatné 

poradenské činnost pro spotřebitele. S ohledem na jednotnost právního 

řádu se nabízí využít definici již obsaženou v zákoně o ochraně 

spotřebitele i pro účely zákona o hromadných žalobách s tím, že zákon 

může případně specifikovat dodatečná zpřísňující kritéria pro sdružení 

podávající odhlašovací hromadné žaloby coby správce skupiny.  

 

 c) § 15 

Správce skupiny 

 Správce skupiny může podat odhlašovací hromadnou žalobu, 

získal-li souhlas alespoň jednoho padesáti členaů skupiny. 

 Správce skupiny vystupuje v hromadném řízení vlastním 

jménem v zájmu skupiny jako celku. Při tom jedná s péčí 

řádného hospodáře. 

 Nad rámec povinností, které má strana řízení podle zákona 

upravujícího civilní soudní řízení, je správce skupiny zejména 

povinen 

d) obstarávat a zajišťovat podklady a důkazy svědčící ve 

prospěch skupiny, 

e) být ve spojení se členy skupiny, přijímat a vyřizovat 

jejich návrhy a podněty, 

f) informovat členy skupiny o průběhu hromadného řízení 

způsobem a v míře přiměřené okolnostem a 

g) brát ohled na práva žalovaného, zejména při 

informování členů skupiny o průběhu a výsledcích 

řízení. 

 

Pokud bude do českého právního řádu zaveden institut odhlašovací 

hromadné žaloby, nemělo by být možné, aby ji správce skupiny podal na 

Akceptováno. 
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základě souhlasu pouze jedné osoby. Odhlašovací hromadné řízení tak 

jako tak vyžaduje vyšší počet účastníků, aby vůbec mohlo být soudem 

v certifikační fázi umožněno. Zavedení minimálního počtu padesáti 

zmocnění je nástrojem, jak nutit správce skupiny, aby návrh na 

odhlašovací hromadnou žalobu řádně připravil a vyvinul alespoň 

základní aktivitu směřující k reálnému dialogu s osobami, o jejichž práva 

v řízení má jít. Vzhledem k tomu, že správce skupiny má být dle shora 

uvedeného pozměňovacího návrhu pouze sdružení ve smyslu zákona na 

ochranu spotřebitele, tedy etablovaná spotřebitelská organizace, která je 

v každodenním styku se spotřebiteli zejména v rámci své poradenské 

činnosti, nebude překonání této podmínky problematické. Zároveň tato 

podmínka brání „dostihům“ potencionálních správců skupiny, kdo 

hromadnou žalobu v dané věci podá první, byť by to bylo jen na základě 

souhlasu jednoho člena skupiny. Shromáždění padesáti souhlasů 

vyžaduje již určitou systematickou práci s okruhem potenciálně 

poškozených a žalobu nakonec podá až ten správce skupiny, který i 

navrženou strategií sporu a připravenou právní a skutkovou argumentací 

dokáže přesvědčit příslušný počet osob, že danou věc hodlá vést řádně a 

v jejich zájmu. 

 

 § 31  

Podmínky odhlašovacího hromadného řízení 

 Odhlašovací hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo 

osvědčeno, že 

a) práva členů skupiny není účelné z důvodu jejich nízké 

hodnoty a jejich skutkového a právního charakteru 

vymáhat jednotlivě, 

b) skupinu lze určit alespoň v hrubých rysech a 

c) v téže věci není vedeno jiné odhlašovací hromadné 

řízení. 

 Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže 

hodnota práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 10 000 Kč. U 

opětujících se plnění se posuzuje hodnota jedné splátky. 

 Směřuje-li hromadná žaloba na zdržení se protiprávního jednání, 

odstranění závadného stavu anebo na určení, zda tu právní 

Akceptováno. 

Podmínky odhlašovacího řízení byly 

výrazně zpřísněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



poměr nebo právo je či není, má se za to, že práva členů skupiny 

není účelné vymáhat jednotlivě; ustanovení odstavce 1 písm. b) 

se nepoužije. 

 

Varianta odhlašovací hromadné žaloby je spojována s nejvíce 

potenciálními riziky zneužití tohoto právního institutu a jak shora 

uvedeno, zatím nebylo vyjasněno, zda a případně v jakém rozsahu by se 

zavedení tohoto institutu promítlo do nárůstu cenové hladiny v důsledku 

přenosu nákladů (např. náklad na pojištění; interní i externí právní služby; 

náklady na smírné vyrovnání se z důvodu obav z reputační újmy, aniž by 

přitom docházelo ke skutečnému porušování povinností na straně 

žalovaného). Odhlašovací řízení by proto mělo být umožněno pouze 

v případech vymáhání práv, které nejen s ohledem na jejich výši, ale i 

s ohledem na jejich skutkový a právní charakter není účelné vymáhat 

jednotlivě, jako například v případě, kdy automatický systém firmy zatíží 

v důsledku chyby účty uživatelů dané služby platbou, na kterou 

poskytovatel nemá nárok. Ze skutkového i právního hlediska se tak bude 

jednat o věc, ve které nemá význam požadovat aktivitu jednotlivých 

poškozených při dokazování či vytváření právní argumentace, která by 

byla pro každou dotčenou osobu specifická. 

 

 § 114 

 Uplynula-li lhůta pro dodatečné uplatnění práva na podíl 

z přisouzeného plnění a nebylo-li peněžité plnění ze soudní 

úschovy zcela vyzvednuto, rozhodne soud usnesením o tom, že 

nevyzvednuté plnění připadne státu a bude v následujícím 

rozpočtovém roce vyplaceno na projekty zájmových spolků ve 

prospěch spotřebitelů. Usnesení uveřejní soud v rejstříku 

hromadných žalob. 

 Nevyzvednuté plnění, které připadlo podle odstavce 1 státu, je 

příjmem státního rozpočtu. 

 

Činnost zájmových spolků, zejména těch na ochranu spotřebitele, je 

v České republice výrazně podfinancovaná. Lze poukázat například na 

zajištění financování spotřebitelských organizací automatickým nárokem 

Akceptováno. 
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na část výnosu u pokut ukládaných Úřadem na ochranu hospodářské 

soutěže v Itálii, či možnost alokace části daně z příjmu ve prospěch 

konkrétních zájmových spolků, které donedávna fungovalo na 

Slovensku. Rovněž tak finanční a v důsledku toho i personální, technická 

a právní kapacita spotřebitelských organizací v Německu, Rakousku 

nebo ve Švédsku je na nesrovnatelně vyšší úrovni, než je tomu u nás. 

V důsledku toho pak nejsou témata, která zatěžují českého spotřebitele, 

akcentována tak, jak by měla a na úrovni EU jsou mnohem více slyšet 

spotřebitelské organizace z členských států EU, které mají lepším 

finanční zázemí. To se například ukázalo na kauze tzv. dvojí kvality 

potravin, kdy trvalo jedno desetiletí, než bylo toto téma v EU vůbec 

nastoleno. Nevyplacené finanční prostředky z odhlašovacích 

hromadných žalob jsou prostředky, které dříve zaplatili spotřebitelé a 

pokud se o své peníze nepřihlásí, měly by být využity na projekty ve 

prospěch a v zájmu spotřebitelů a ne na jiné aktivity. 

Česká advokátní komora 

JUDr. Johan Justoň 

Mgr. Michal Sylla 

 

Obecně:  

4. Návrh zákona předchází návrh civilního řádu soudního, který je v 

současné době připravován. Vzhledem k subsidiárnímu použití o.s.ř. 

(tedy v budoucnu c.ř.s.) by byl logičtější opačný postup. V opačném 

případě nelze vyloučit nezbytnost legislativní změny v důsledku 

přijetí c.ř.s. 

 

Vysvětleno. 

Návrh zákona byl připravován neutrálně tak, 

aby respektoval ustanovení stávajícího i 

budoucího předpisu. 

 

Z několika zásadních důvodů, které byly již 

rozvedeny ve schváleném věcném záměru, 

není možné úpravu inkorporovat do 

obecného sporného kodexu. 

4. Hromadná řízení se vyznačují 

určitými specifiky, které se dotýkají 

i samotných základů civilního 

procesu (např. pojetí účastenství 

v řízení, modifikovaná zásada 

dispoziční apod.). 

5. Úprava v zákoně je komplexní a 

neřeší jen řízení nalézací, ale též 

návaznosti na výkon rozhodnutí i 

insolvenci. 
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6. Český civilní proces je postaven na 

principu dekodifikace, což nehodlá 

narušit ani nově připravovaný 

civilní řád soudní (sporné a 

nesporné řízení, exekuce, 

insolvence, soudní poplatky, 

rozhodčí řízení – všechna řízení jsou 

upravena v samostatných 

předpisech). 

 

 Na úrovni EU je momentálně připravován návrh nové směrnice v této 

oblasti a Evropský parlament přijal legislativní usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů 

spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES, které nebylo při přípravě 

návrhu zákona zohledněno. Nelze přehlížet, že úprava na evropské úrovni 

může být nakonec zcela odlišná, než úprava navrhovaná v návrhu zákona. 

Proto by bylo smysluplnější počkat s přípravou zákona až do dokončení 

legislativního procesu na evropské úrovni. V opačném případě nelze 

vyloučit nezbytnost legislativní změny v důsledku přijetí nové směrnice. 

Vysvětleno. 

Návrh zákona je připravován při zohlednění 

principů směrnice. Je potřeba ustanovení 

směrnice vykládat ve světle čl. 1 odst. 2. Tj. 

směrnice není maximální harmonizací, ale 

minimálním standardem. Zákon respektuje 

tento minimální standard a zároveň jde nad 

jeho rámec, což je nicméně plně v souladu 

se směrnicí. 

 

Blíže ke vztahu obou předpisů si 

dovolujeme odkázat na příslušnou pasáž 

obecné části důvodové zprávy.  

 

V návaznosti na tuto připomínku však byly 

do zákona promítnuty ještě další ustanovení 

směrnice (např. definice kvalifikovaného 

subjektu či podmínka transparentnosti 

financování). 
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 Návrh zákona v mnoha ohledech neodpovídá doporučení Komise ze dne 

11. 6. 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní 

ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských 

státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie 

2013/396/EU. 

 

Vysvětleno. 
V obecné rovině návrh zákona doporučení 

respektuje. Tam, kde se odchyluje, je třeba 

říci, že se v časově pozdějším návrhu 

směrnice odchýlila i sama Komise, neboť 

v rámci Fitness Check zjistila, že doporučení 

trpí několika nedostatky (např. opt-out, či 

financování). 

 

 Návrh zákona prakticky vůbec nereguluje otázky financování žalobce 

(případně správce), což je jeden z požadavků dosavadní i připravované 

evropské legislativy a jedním ze základních opatření nezbytných k 

zamezení zneužití zákona. 

 

Akceptováno. 

Nově byla do návrhu zákona doplněna 

zvláštní podmínka věnující se 

transparentnímu financování. 

  

 Návrh zákona neřeší soudní poplatky (ač byly řešeny ve věcném záměru 

zákona) a tedy změnu zákona o soudních poplatcích. 
Akceptováno. 

 

 Návrh zákona neřeší vztah s rozhodčím řízením. Vzhledem k široké 

působnosti zákona, nelze uvažovat tak, že by bylo u hromadných žalob 

vždy vyloučeno rozhodčí řízení, protože jde o řízení, jejichž účastníkem 

je vždy spotřebitel. Navíc upozorňujeme, že i v USA (které jsou zjevně 

inspirací pro návrh) jsou rozhodčí doložky pro spotřebitelské spory 

přípustné a v mnoha případech tak hromadnou žalobu vylučují. Je tedy 

koncepční otázkou, zda neuvolnit právní úpravu v tomto směru. 

 

Akceptováno. 

Stranám nelze zabránit v tom, aby si 

sjednaly rozhodčí doložku. Uvedená 

skutečnost bude uvedena v odůvodnění 

zákona (do zákona ji netřeba zakotvovat, 

neboť vyplývá ze subsidiarity OSŘ). 

 K § 1  

V tomto ustanovení je použit pojem "civilní soudní řízení" s tím, že 

předmětem zákona mají být podmínky, jak v něm společně projednat 

a rozhodnout spory týkající se práv více osob… Takové ustanovení je 

však vnitřně rozporné. Civilní soudní řízení v nejširším slova smyslu 

je proces, který se vztahuje na právní poměry jednotlivců mezi sebou. 

Jeho pomocí stát garantuje, že jeho orgány rozhodnou spor mezi 

dvěma soukromími osobami (V. Hora. Československé civilní právo 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

V hromadném řízení nepřevažuje zásada 

oficiality. Je sice pravdou, že se řízení 

v několika ohledech odlišuje, ale ani v ČR, 

ani jinde v Evropě nepanují pochybnosti o 

tom, že jde stále o součást civilního procesu. 
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procesní, Díl I., str. 8). Hromadné žaloby však v mnoha ohledech 

neřeší individuální subjektivní práva jednotlivců (žalobce a 

žalovaného), ale mají dopad i na členy skupiny, a dokonce i na osoby, 

které členy skupiny nejsou. Mají v mnoha ohledech i punitivní 

charakter a převažuje zde zásada oficiality. Jde o veřejnoprávní 

úpravu, která upřednostňuje žalobce tím, že se mohou sdružit, resp. 

mohou tvrdit existenci skupiny a tuto výhodnou pozici na úkor 

žalovaného využít. Z těchto důvodů navrhujeme slovo "civilní" 

vypustit. 

 

Podle návrhu zákona má mít pozici žalobce v omezené míře i zájmový 

spolek. O jeho právo přitom v řízení zajisté nepůjde. Půjde spíše o 

právo osob, v jejichž zájmu je zájmový spolek vytvořen. Z toho důvodu 

není správná ani formulace "osob….,týkající se práv některé z nich". 

Proto navrhujeme tuto část ustanovení vyškrtnout. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Punitivní charakter v zákoně obsažen není, 

soud nikdy nemůže stranám přiznat více, než 

co jim z hmotného práva přísluší.  

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních se také 

odchyluje od některých tradičních 

procesních zásad, i přesto nikdo 

nepochybuje o tom, že se jedná o civilní 

proces. 

 

 

Dovětek „týkající se práv některé z nich“ byl 

vypuštěn. 

 K § 2 

 § 2 odst. 1 Máme za to, že rozsah dopadu zákona by měl 

být vymezen pouze na konkrétní odvětví nebo práva. Rovněž lze zvážit 

omezení pouze na spotřebitelské věci. 

 

Takové vymezení je obsaženo i v návrhu evropské směrnice. 

 

V opačném případě nelze vyloučit hromadné žaloby v oblastech, pro 

které zajisté nemají být určeny, například žaloby na zaplacení 

výživného.  

 

Rovněž v tomto ustanovení chybí vyřešení vztahu k dosavadní právní 

úpravě kolektivního uplatňování práva- akcionářské žaloby, 

nekalosoutěžní žaloby, žaloby dle zákona o ochraně spotřebitele. 

 

§ 2 odst. 2 Výjimka pro práva na náhradu újmy způsobené při 

výkonu veřejné moci podle jiného zákona je těžko obhajitelná a 

nepřiměřená. Argumentace o jiné úpravě řízení (obsažená v důvodové 

Částečně akceptováno. 

Návrh zákona je pojímám z procesního 

hlediska, upravuje postup soudu a práva 

jednotlivých subjektů v soudím řízení. 

Zákon má dopadat na hmotně-právní 

poměry vyznačující se určitými 

charakteristickými znaky, které se promítají 

do specifických podmínek hromadného 

řízení. Tím bude fakticky omezena 

využitelnost zákona na určité okruhy sporů. 

Stále jde však o předpis procesní, a tudíž 

není odůvodněné jeho omezení regulovat 

věcně. Žaloby na výživné nebudou 

v hromadném řízení přípustné již jen proto, 

že nenaplňují podmínky hromadného řízení. 

 

V tomto ohledu lze odkázat na Doporučení 

Komise, které je taky obecné a dopadá na 
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zprávě) je nepřesvědčivá. Odpovědnost státu dle zák. č. 82/1998 Sb. je 

odpovědností soukromoprávní. Zvláštnost tohoto vztahu spočívá 

zejména v tom, že stát odpovídá za své pochybení při výkonu veřejné 

moci. Mnohdy takové porušení znamená zároveň porušení základních 

práv poškozeného. Tím spíše by se na takový vztah měl zákon o 

hromadných žalobách vztahovat.  

 

Pokud jde o specifickou procesní právní úpravu obsaženou v zákoně č. 

82/1998 Sb., tedy požadavek na předběžné projednání nároku na 

náhradu škody, není tajemstvím, že odpovědné státní orgány jsou 

přetíženy žádostmi a žalobami o náhradu za nesprávný úřední postup 

(zejména příliš dlouhá soudní řízení). Právě proto by bylo smysluplné 

sdružení nároků do skupin a uplatnění skrze hromadné žaloby. 

 

Ostatně máme za to, že právní úprava požadavku na předběžné 

projednání nároku na náhradu škody je v mnoha ohledech 

problematická. 

 

Uvedená výjimka zakládá nerovnost v postavení státu a jednotlivce. 

 

Navrhujeme vyškrtnutí zmíněné výjimky. Bude-li tak učiněno, 

navrhujeme, aby takové žaloby nebyly zpoplatněny soudním 

poplatkem. 

 

všechny předpisy unijního práva 

přiznávající osobám určitá práva. 

 

Naproti tomu Směrnice je pojímána hmotně-

právně, když jejím cílem je zlepšení 

postavení spotřebitele na vnitřním trhu 

(odtud i zvolený právní základ, kterým je čl. 

114 SFEU). Z tohoto důvodu nelze tento 

přístup přejmout a nelze procesní předpis ex 

ante omezit pouze na určité hmotně-právní 

vztahy. 

 

Rozhodně pak nechce předkladatel 

omezovat předpis jen na vztahy b2c, když 

poškozeným mohou být v konkrétním 

případě i podnikatelé, drobní živnostníci 

apod. Není potom ospravedlnitelné, proč by 

z existence hromadného řízení měli 

profitovat jen spotřebitelé. 

 

Co se týče vztahu k ostatním 

reprezentativním žalobách, bylo toto 

v návrhu zákona i odůvodnění rozvinuto 

dále. 

 

Na tomto místě namítaný vztah k zákonu o 

odpovědnosti státu za škodu se týká spíše 

koncepce zákona č. 82/1998 Sb. Uvedené 

však není předmětem návrhu zákona o 

hromadných žalobách a z tohoto důvodu 

nemůže být ani v jeho rámci řešeno.  
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 § 3 písm. a) V tomto ustanovení je použit pojem "předmět řízení". 

Jde o terminus technicus, který zahrnuje buď a) skutečnosti, jež mají 

být podkladem rozsudku, nebo b) skutečnosti uplatněné účastníky v 

rámci řízení (viz V. Hora. Československé civilní právo procesní, Díl 

I., str. 155). Z toho důvodu je nesmyslné hovořit o právech, která jsou 

předmětem řízení. 

 

§ 3 písm. e) Pojem "strana" měl být zaveden novým c.ř.s. Ten však 

nebyl dosud sepsán ani navržen a o.s.ř. zná pojem "účastník". Toto 

rozlišení není pouze akademické, neboť odlišuje procesní postavení 

dotčených osob od postavení hmotněprávního. Ne každý žalobce musí 

být nutně smluvní stranou nebo stranou právního vztahu obecně. Často 

je toto jeho postavení sporné a řízení má v meritorním rozhodnutí 

objasnit, zda stranou je, či nikoliv. 

 

§ 3 písm. g) Tato definice je nejasná, neboť podle zákona může 

žalobu podat i zájmový spolek nebo zástupce skupiny. Podle definice 

by byly rovněž správcem skupiny. 

Akceptováno částečně. 

 

Připomínky ve vztahu k § 3 písm. a) a písm. 

g) byly akceptovány. 

 

Pokud jde o pojem „strana“, je třeba říci, že 

daný pojem je užíván jak na úrovni 

legislativní (např. v zákoně o rozhodčím 

řízení), tak na úrovni teoretické (např. 

v publikaci Winterová, A. a kol. Civilní 

právo procesní. Část první.7. vydání, str. 

143). Rovněž v zahraničním srovnání jde o 

pojem obvyklý (viz anglický pojem „party“ 

či německý „Partei“). Proto nemůže být 

pochyb o jeho významu. 

 

Pojem strana je potřeba odlišovat od pojmu 

„účastník“, který je obecnější a zahrnuje i 

osoby v rámci nesporného řízení. 

 

 § 8 odst. 1  Návrh zákona hovoří o zásadách a účelu hromadného 

řízení. Tyto pojmy však nejsou zákonem vymezeny. Tyto obecné 

pojmy navíc zakládají hrubou právní nejistotu v zásadní právní otázce, 

tedy otázce, jaký právní předpis se na řízení použije. 

 

Ustanovení neřeší situaci, kdy zákon na o.s.ř. výslovně odkazuje. I zde 

se použije pouze přiměřeně? Jako příklad lze uvést vymezení místní 

příslušnosti, kde je použit pojem obecný soud obsažený v o.s.ř. 

Akceptováno. 

Využití procesního předpisu bude změněno 

na obdobné. Dále bylo v odůvodnění blíže 

rozvedeno, jaká pravidla se využijí a jaká 

nikoliv. 

 

 

 § 9 odst. 1 Toto ustanovení umožňuje, aby spory vedené u ČOI, 

ERÚ, FA a ČTÚ byly řešeny skrze hromadné žaloby dle navrhovaného 

zákona. Potenciálně tedy může vést k přetížení krajských soudů spory, 

které vyžadují velmi úzkou specializaci a odbornost. Takové řešení 

postrádá koncepční přístup, když tyto spory byly v nedávné době 

přesunuty na správní orgány a nyní mají být přesunuty opět zpátky. 

 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

 

Dosavadní pravomoc správních orgánů se 

návrhem zákona neomezuje. Pouze se 

vymezuje jejich pravomoc ve vztahu ke 

zcela novému řízení. Vzhledem k tomu, že 

nejde o soudy, ale o správní orgány, které 
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§ 9 odst. 2 Ustanovení používá pojmu "individuální řízení". 

Takový pojem je v našem právním řádu nový a není přesný. Pokud má 

navrhovatel na mysli sporné řízení o právech jednotlivých osob, nelze 

jej označit jako individuální, protože takové řízení se může týkat i 

několika osob (na každé straně) a zpravidla se týká minimálně osob 

dvou.  

Tento pojem je chybně užíván v celém návrhu zákona. 

  

mají omezené kapacity i postavení, se tato 

pravomoc vymezuje ve prospěch soudů. 

 

Pojem individuální řízení byl definován tak, 

aby nevznikaly pochybnosti o jeho 

významu. Rozumíme tomu, že pojem není 

zcela přesný, ale ve vztahu ke kolektivním 

řízením se používá běžně.  

 § 10 Příslušnost krajských soudů a navíc rozhodování v senátech se 

vzhledem k zatíženosti soudní soustavy zdá být přílišným zatížením na 

krajské soudy. 

Akceptováno. 

Rozhodování senáty bylo zrušeno. 

 § 11 Ustanovení přehlíží postavení asistentů soudce a vyšších 

soudních úředníků. 
Akceptováno. 

 § 12 odst. 2 Toto ustanovení zásadně omezuje práva člena skupiny 

na dílčí oprávnění, která by měl jako účastník civilního soudního 

řízení. Například nemá mít možnosti dispozice s předmětem řízení, 

oprávnění podat odvolání apod. 

Vysvětleno. 

Uvedené řešení si vyžaduje povaha 

hromadného řízení, kdy se soud zabývá 

právy velké skupiny osob. Je proto třeba 

jejich postavení v řízení limitovat tak, aby 

nedocházelo k úplné paralýze soudního 

řízení. 

 

Upozorňujeme na to, že v Evropě se velmi 

často vyskytují i úpravy, kde jednotliví 

členové skupiny nemají práva žádná (s 

výjimkou vystoupení/přistoupení do řízení) 

– viz např. Německo, Rakousko, Francii. 

Tímto se ostatně vyznačuje tzv. 

reprezentativní žaloba. 
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Česká úprava je pro členy skupiny naopak 

příznivější. 

 § 13 odst. 1 písm. b)  Není jasné, zda jde v a) až c) o kumulativní 

podmínky. 

§ 13 odst. 2 Význam ustanovení je zcela nepochopitelný. Není 

jasné, o jaké právo má jít a co znamená podklad pro podání žaloby. 

Akceptováno. 

Jde o alternativní podmínky, byla doplněna 

spojka „nebo“. 

Pokud jde o odst. 2, význam byl doplněn do 

odůvodnění. 

 § 15 Obecně je z návrhu nejasný vztah člena skupiny (někdy 

oprávněného podat žalobu), zástupce skupiny (jehož právo je 

podkladem žaloby) a správce skupiny (který má souhlas člena k podání 

žaloby). 

§ 15 odst. 2 Není jasné, proč má být nastaven pouze standard péče 

řádného hospodáře, a nikoliv odborné péče. Jde o osobu, která se snaží 

na hromadné žalobě vydělat odměnu v podobě podílu na úspěchu ve 

věci, čemuž musí odpovídat její odpovědnost. 

§ 15 odst. 3 písm. a) Takové oprávnění se zdá být příliš široké. Zdá 

se, že opravňuje správce k detektivní činnosti (která je regulována 

veřejnoprávními předpisy). 

 

 

Akceptováno. 

Vztah byl blíže vyjasněn v odůvodnění. 

 

Péče byla rozšířena na odbornou. 

 

 

Ust. § 15 odst. 3 písm. a) bylo omezeno a 

v odůvodnění vysvětleno, že nejde o 

detektivní činnost. 

 § 20 odst. 2 Toto ustanovení vede k nepředvídatelnosti řízení a není 

z něj jasný vztah k žalovanému subjektu. Přesněji není jasné, zda 

úkony provedenými v řízení je vázán žalovaný nebo nikoliv. Pokud by 

nebyl, způsobuje navržené ustanovení, že žalovaný bude muset 

posuzovat u každého úkonu, zda je v rozporu se zájmem skupiny. 

Akceptováno. 

 § 23 odst. 1 Toto ustanovení má dle důvodové zprávy stanovit, že 

správce lze odvolat/vyměnit kdykoliv během hromadného řízení. Ze 

znění ustanovení toto však nevyplývá, protože odkazuje na moment, 

kdy správce jedná. Není přitom jasné, co tím má zákonodárce na mysli. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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 § 26 odst. 2 Dle návrhu má zájmový spolek jednat s péčí řádného 

hospodáře. Není jasné, komu přitom bude odpovídat a jak může 

odpovídat právnická osoba za péči řádného hospodáře. 

 

Akceptováno. 

 

 § 28 odst. 1) písm. b) Dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) návrhu 

zákona nemusí být zájmový spolek, který podal žalobu na zdržení se 

protiprávního jednání, v řízení zastoupen advokátem. Nevidíme důvod 

pro to, aby se na zájmové spolky vztahovaly jiné podmínky než na 

správce skupiny či zástupce skupiny a tyto tak byly bezdůvodně 

zvýhodněni. Jako možnost zneužití této výhody se nabízí účelové 

zakládání zájmových spolků v řízeních týkajících se zdržení 

protiprávního jednání, zejména pak s ohledem na snížení nákladů, 

které by byly vynaloženy na právní zastoupení, pokud by nebyl 

žalobcem zájmový spolek.  

Další zvýhodnění zájmových spolků, které nepovažujeme za 

spravedlivé, spočívá ve skutečnosti, že na správce skupiny jsou 

kladeny poměrně velké nároky, přičemž k jeho činnosti je vyžadována 

akreditace v souladu s § 167 zákona (podmínkou pro její udělení je pak 

bezúhonnost, důvěryhodnost a odborná způsobilost), avšak na 

zájmový spolek nejsou kladeny žádné takové požadavky. 

Výše uvedené může v důsledku znamenat, že osoby bez jakékoliv 

znalosti práva by mohly založit zájmový spolek a ten by mohl v řízení 

ohledně zdržení se protiprávního jednání vystupovat na straně žalobce. 

Zneužití hrozí také v souvislosti s tím, že zájmové spolky budou 

podávat žaloby na zdržení se právního jednání i přes to, že cílem žaloby 

bude například dosažení určitého plnění, čímž může docházet k 

zahlcení soudů. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že by se měla na 

zájmové spolky ve všech řízení vztahovat povinnost zastoupení 

advokátem. 

Akceptováno. 

Zvýhodnění bylo vypuštěno, zájmový 

spolek musí být zastoupen advokátem. 

Dále byl zákon doplněn o přesnou a přísnější 

definici zájmového spolku. 

 § 29 Není jasné, proč by mělo postačovat "osvědčení", tyto otázky 

budou předmětem certifikačního řízení, ve kterém se má konat jednání, 

tudíž by zde mělo být použito slovo "prokázáno". 

 

Neakceptováno. 

Není možné otázky prokázat, protože jde 

jen o procesní podmínky, jejichž cílem je 

nadto jen předběžné posouzení toho, zda 
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je hromadné řízení v konkrétním případě 

na místě či nikoliv. 

 

Pro filtr, kterým certifikační řízení je, je 

osvědčení zcela dostatečné. 

 

 § 29 písm. a) Jde o velmi neurčité ustanovení a máme za to, že je na 

místě stanovit přesnou hranici (viz například polskou úpravu). Právní 

úprava soudního řízení musí být předvídatelná. 

 

§ 29 písm. b) Opět je zde nevhodně použit pojem "předmět řízení" 

(viz výše).  

 

Podle našeho názoru nemohou pouze obdobné právní otázky 

postačovat. Zásadní je skutkové propojení vícera věcí. 

§ 29 písm. g) Jde o jedno z mála opatření proti zneužití hromadných 

žalob dle návrhu zákona, přesto používá přísné kritérium zjevnosti. Je 

na místě je vyškrtnout. 

 

Akceptováno. 

 

 § 30 písm. b) Toto ustanovení prakticky popírá nezbytnost prokázání 

naléhavého právního zájmu u určovacích žalob dle navrhovaného 

zákona. Z judikatury přitom jasně plyne, že obtížnost vyčíslení nároku 

neodůvodňuje existenci naléhavého právního zájmu. Pokud jde o 

nároky na náhradu škody, je tato situace ošetřena § 136 o.s.ř. Máme 

proto za to, že je na místě domněnku v druhé větě vypustit. 

 

Vysvětleno. 
V uvedené úpravě je skryto řešení, s nímž 

přišel německý zákonodárce v ZPO (tzv. 

Musterfeststellungsklagen).  

 

Pokud by celkové řešení českého zákona 

bylo omezeno pouze na zde uvedené, jako je 

tomu v Německu, bylo by to nedostatečné. 

Z tohoto důvodu se předkladatel stejnou 

cestou nevydává, ale zároveň nechce 

uvedenou možnost žaloby na určení 

odpovědnosti upírat. V konkrétním případě 

může být daný postup vhodnější anebo 

dokonce jediný možný. 
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V odůvodnění bude nicméně blíže 

rozvedeno, na jaké situace dané pravidlo 

dopadá. Popřípadě bude zvážena 

reformulace, aby význam byl jasnější. 

 

 § 31 odst. 1) Máme za to, že uplatnění režimu opt-out, tedy 

odhlašovacího řízení, je pochybné z pohledu ústavního. Jsme si 

vědomi judikatury zahraničních soudů (německého i rakouského), 

které akceptují výkon takových rozhodnutí. Z této judikatury však 

nelze bez dalšího dovodit přípustnost opt-out režimu v ČR a ani soulad 

s ústavním pořádkem ČR. Navíc ani v jednom z uvedených států nebyl 

opt-out režim dosud zaveden. 

 

Opt-out režim vede k tomu, že členem skupiny je každá osoba, které 

se může spor potenciálně týkat. Ve svém důsledku je tedy vedeno 

řízení o právech někoho, kdo neučinil projev vůle k zahájení řízení, 

nebo k tomu, aby se stal členem skupiny. Svoboda vůle jednotlivce je 

v tomto řízení tedy zcela potlačena a může se projevit pouze skrze 

odhlášení. Fakticky tento režim vede k závěru, že členem skupiny 

může být osoba, která o tom ani neví. Naopak na straně žalovaného 

opt-out režim způsobuje, že neví, komu a v jakém rozsahu vlastně 

žalobě čelí. Podle čl. 40 odst. 1 Listiny se každý může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu 

a ve stanovených případech u jiného orgánu. I Listina tedy výslovně 

hovoří o "domáhání se" práva, nikoliv o jeho ex offo přiznání. České 

sporné řízení je založeno na návrhovosti, tedy na tom, že pro jeho 

zahájení je nezbytné podání návrhu, tedy žaloby.  

 

Civilní právo procesní v České republice je z velké mír ovládáno 

zásadou vigilantibus iura, která je režimem opt-out zcela popřena. 

Rovněž je jeho účelem řešení a uplatnění subjektivních práv a nikoliv 

uložení trestu žalovanému (s výjimkou náhrady nákladů řízení). Opt-

out režim má totiž vyloženě punitivní charakter. 

 

Částečně akceptováno. 

Pokud jde o ústavně-právní rovinu, zde 

odkazujeme na velmi podrobnou analýzu 

v obecné části důvodové zprávy. V obecné 

teorii kolektivních žalob byla tato otázka již 

vyřešena jednoznačně, a to tak, že opt-out 

jako takový není sám o sobě v rozporu 

s ústavními zásadami demokratického 

právního státu. Důležité jsou konkrétní 

mantinely a mechanismy. Zde se 

domníváme, že návrh zákona případné 

rozpory ošetřuje dostatečně (neformální 

povaha odhlášení, omezení jen na bagatelní 

spory, uveřejňování v rejstříku i dalšími 

formami přizpůsobenými konkrétním 

okolnostem případu). 

 

Návrh byl omezen tak, že celková částka 

bude snížena na 5 000 Kč. Dále došlo ke 

zpřesnění podmínek a jednoznačnému 

upřednostnění principu opt-in. Konečně byl 

opt-out podmíněn souhlasem alternativně 50 

členů skupiny nebo neziskové právnické 

osoby, která reprezentuje jejich zájmy. 
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Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013 o společných zásadách pro 

prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a 

náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv 

přiznaných právem Unie 2013/396/EU upřednostňuje režim opt-in. V 

návrhu směrnice "New deal for consumers" jsou navrhovány zástupné 

žaloby, tedy žaloby podané kvalifikovanými subjekty, o režimu opt-

out tedy není ani řeč. 

 

Rovněž upozorňujeme, že zavedení tohoto režimu může mít výrazný 

hospodářský dopad. Nadnárodní korporace mohou při volbě sídla 

považovat existenci takové právní úpravy za nevhodnou při volbě 

sídla. Rovněž nelze vyloučit volbu příslušnosti soudů mimo ČR i u 

subjektů, které v ČR podnikají. 

 

Kritéria nezbytná k zahájení odhlašovacího řízení jsou nastavena velmi 

vágně. U procesního předpisu nejsou takové obecné formulace na 

místě, protože se mohou dotknout a ovlivnit úspěch nebo neúspěch 

žalobou uplatněného nároku před soudem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 § 31 odst. 1) písm. a)  

 

§ 31 odst. 2 Toto kritérium je zcela neurčité a je ponecháno zcela na 

úvaze soudu. Takové ustanovení umožňuje libovůli soudu a vede k 

nepředvídatelnosti řízení. 

 

Částka 10.000 Kč použitá v odst. 2 je pouhým vodítkem a není pro 

soud závazná. Nelze tedy vyloučit řízení ani o částkách daleko vyšších. 

Přitom platí, že opt-out řízení může mít na žalovaného mnohdy 

devastační účinek. 

 

Nad výše uvedené platí, že stát nastavuje podmínky pro uplatňování 

subjektivních práv v civilním soudním řízení. Tímto ustanovením 

prakticky přiznává, že pro nároky pod 10.000 Kč nastavil podmínky 

nedostatečně a nevyplácí se je vymáhat soudně. 

Částečně akceptováno. 

Částka byla snížena o polovinu. Musí však 

zůstat na úrovni vyvratitelné domněnky a to 

jednak proto, že jde o promítnutí čl. 6 odst. 

3 písm. b) směrnice, která definuje kritérium 

obdobně jako § 31 odst. 1 písm. a), ale též 

proto, že v konkrétním případě může být 

část uplatňovaných nároků pod hranicí a část 

nad hranicí – nelze proto stanovit jednotnou 

hranici pro všechny případy. 

 

Pokud jde o poznámku, že i nároky do 

10 000Kč jsou soudně vymáhány – ano, to 

je pravda, ale praxe ukazuje, že jsou 

vymáhány jen od institucionálních žalobců, 
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Volba hranice 10.000 Kč odpovídá částce tzv. bagatelních řízení, ve 

kterých se nelze odvolat. Zkušenosti z praxe však vedou k závěru, že 

takové nároky jsou mnohdy soudně uplatňovány, a to i ze strany 

jednotlivců. Žaloby o zaplacení výživného, nájemného apod. v takové 

výši nejsou ničím zvláštní. 

 

Z těchto důvodů navrhujeme buď stanovení kritéria tak, aby žalobce 

musel prokázat, že náklady na uplatnění jednoho nároku by jej 

několikanásobně převyšovaly. Případně by měla být částka stanovena 

na částku mnohem nižší (například 500,- Kč), a to ne jako vodítko, ale 

jako závazný limit.   

 

§ 31 odst. 3 Toto ustanovení rozšiřuje obligatorní užití režimu opt-

out na všechny spory o zdržení či určení. Taková úprava není 

přiměřená ani smysluplná.  Rozšiřuje fakticky závaznost rozhodnutí na 

okruh všech dotčených osob. 

 

Žaluje-li žalobce například, aby se žalovaný zdržel účtování jistého 

bankovního poplatku, bude rozhodnutí v jeho prospěch závazné pro 

všechny ostatní členy skupiny (pokud se neodhlásí). Případně bude-li 

žalobce žalovat určení platnosti (žalovaným ukončené) smlouvy, bude 

toto rozhodnutí opět závazné pro všechny neodhlášené subjekty. 

 

Dochází tedy k porušení zásady vigilantibus iura. 

 

Podle důvodové zprávy návrhu zákona má jít o vyvratitelnou 

domněnku. Není však zjevné žádné kritérium, podle kterého by mělo 

být možné ji vyvrátit. 

kteří mají mnoho pohledávek vůči celé řadě 

žalovaných a jsou tak schopni si interně 

anebo za pomoci externí právní služby 

zavést mechanismy, které uvedené 

vymáhání zefektivňují (existuje vzor žaloby 

a vyměňuje se jen žalovaný, číslo smlouvy a 

číslo faktury). Toto tzv. hromadné vymáhání 

se však používá a vyplatí pouze těmto 

institucionálním žalobcům. Jednotlivci, 

který má jen jednu pohledávku (a sem 

směřují hromadné žaloby), se to 

z racionálního hlediska nevyplatí. 

 

Pokud jde o zdržení se a určení, u daných 

sporů má rozsudek z faktického hlediska 

vždy účinek na celou skupinu osob (pokud 

se má někdo zdržet určité činnosti, logicky 

se toto zdržení pozitivně projeví vůči všem). 

Totéž platí pro určovací žalobu, kde by se 

tak jako tak za dodržování zásady, že ve 

stejných případech by se mělo postupovat 

stejně, mělo rozhodovat vždycky stejně. 

 

K tomu, že zákon neuvádí, kdy je 

vyvratitelnou domněnku možné vyvrátit, 

uvádíme, že obecně nebývá v zákoně 

v těchto případech důvod vyvrácení uveden 

(ostatně proto jde o vyvratitelnou domněnku 

a ne o úpravu ve stylu „To neplatí, když…“). 

 § 32 V tomto ustanovení je použit pojem "osvědčeno". V 

certifikačním řízení se však má konat jednání, bude tedy možné 

provést důkazy a skutečně prokázat uvedené skutečnosti. Proto by měl 

být použit pojem "prokázáno". 

Neakceptováno. 

K odůvodnění viz výše. 
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 § 33 Podmínka solventnosti správce je jedním ze základních opatření 

proti zneužití hromadných žalob (tzv. safeguard). 

 

Proto by měl být přesně stanoven okamžik, ve kterém musí správce 

prokázat svoji solventnost, a to na moment podání žaloby. Soud rovněž 

musí být oprávněn solventnost během řízení přezkoumávat. 

Akceptováno. 

 

 § 34 V písm. b) by mělo být uvedeno "nebo smluvního státu 

Dohody…" 
Akceptováno. 

 

 § 35 odst. 1 a 3 Částka 5.000.000 Kč ani 5% z nároku nemusí 

odpovídat výši přiznané náhrady nákladů řízení, která může obojí 

snadno převýšit, proto není smysluplné stanovit horní limit. 

 

U limitu 1.000.000 Kč platí rovněž výše uvedené. 

Akceptováno. 

Soud bude moci částku na návrh strany určit 

jinak. 

 § 36 Z tohoto ustanovení plyne, že lze podat žalobu a projít celé 

řízení o přípustnosti. Jedno z mála opatření proti zneužití se tedy 

uplatní až po medializaci věci, soudním jednání atd. Navíc je možné, 

že bude přiznána náhrada nákladů i při neúspěšném řízení o 

přípustnosti. Tato povinnost zůstane zcela nezajištěna. Máme za to, že 

toto ustanovení značně oslabuje preventivní účinek solventnosti 

správce. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 § 37 odst. 1 Toto ustanovení je příliš široké, jak to rozsahu 

oprávněných subjektů, tak do rozsahu oprávnění. 

 

Není jasný vztah tohoto ustanovení k § 15 odst. 3 písm. a). 

 

Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 
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 § 40 odst. 1 písm. d) Zde by mělo být namísto "vedení řízení tímto 

způsobem" použito pojmu "druh řízení" (viz § 4). 

 

Akceptováno jinak. 

Pojem „druh řízení“ byl nahrazen „způsob 

vedení řízení“. 

 § 40 odst. 1 písm. e) Zde není jasné, proč by měla být uváděna 

odměna, když její výši dle § 100 má stanovit soud. 
Vysvětleno. 

Jedná se o návrh odměny, jehož konečnou 

výši stanoví soud. Uvedené bylo blíže 

rozvedeno v odůvodnění. 

 § 41 odst. 3 Toto ustanovení je zcela v rozporu s tradicí civilního 

řízení sporného v ČR. Soud v něm nemůže určovat předmět sporu, ani 

rozsah osob, kterých se týká. Navrhované znění je čistým projevem 

zásady oficiality. Rovněž jde o porušení kontradiktornosti řízení (která 

je ostatně chráněna Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod). 

 

Navrhujeme ustanovení vypustit a naopak stanovit, že je soud návrhem 

v celém jeho rozsahu vázán. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Soud musí mít možnost se od návrhu 

odchýlit z důvodu ochrany žalovaného a 

členů skupiny. Je třeba zdůraznit, že 

uvedená odchylka se vztahuje jen k rozsahu 

skupiny. 

 

Ustanovení však bude přeformulováno tak, 

aby bylo zřejmé, že dopadá jen na rozsahu 

skupiny (a tím i výši žalovaného plnění). 

 § 41 odst. 4 Z ustanovení plyne oprávnění soudu změnit druh řízení 

oproti druhu navrhovanému. Není však stanoveno, zda je soud vázán 

podmínkami dle § 31 a § 32. 

Ustanovení je rovněž v rozporu se zásadou kontradiktornosti řízení. 

 

Navrhujeme ustanovení vypustit. 

 

Akceptováno. 

Bylo doplněno, že pokud žalobce nesouhlasí 

s odhlašovacím řízením, přestože se soud 

domnívá o jeho vhodnosti, soud pokračuje 

v řízení jako v přihlašovacím. 

 

Podmínky § 31 a 32 jsou pochopitelně 

závazné i pro soud. To bylo doplněno do 

odůvodnění. 

 § 44 Opět je použit pojem "osvědčeny" a mělo by být užito pojmu 

"prokázány". 
Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 § 44 písm. c) Soud by neměl vymezovat předmět sporu (viz 

připomínky k § 41 odst. 3). 

Vysvětleno. 

Soud vymezuje uvedené otázky v souladu 

s tím, co požadoval žalobce. 

 

 § 47 odst. 1 V tomto ustanovení není dostatečně vymezeno, o jakém 

usnesení je řeč. Mělo by zde být uvedeno "unesení o přípustnosti 

hromadné žaloby nebo o zastavení řízení". 

Akceptováno. 

 § 47 odst. 3 Podmínka solventnosti by měla být zkoumána a 

dokazována hned na počátku řízení. Jinak hrozí zneužití postavení 

žalobce (viz výše). 

 

Akceptováno. 

 § 48 odst. 2 Toto ustanovení vede ke zpětnému stavení běhu 

promlčecí lhůty. Krom toho, že umožňuje zneužití, zcela popírá 

podstatu promlčení a zásadu vigilantibus iura. Navíc jde prakticky o 

derogaci hmotněprávních ustanovení, která upravují promlčení. 

 

Navrhujeme vypuštění ustanovení. 

Neakceptováno. 

Kromě důvodů, které jsou uvedeny v 

důvodové zprávě, jde o požadavek směrnice. 

 § 50 Toto ustanovení umožňuje běh několika přihlašovacích řízení o 

stejné věci najednou. Popírá tak smysl a účel zákon, kterým má být dle 

důvodové zprávy i odbřemenění soudů a předcházení nejednotnosti 

rozhodnutí. 

 

Navrhujeme, aby pravomocné rozhodnutí o přípustnosti vedlo ke 

vzniku překážky litispendence. 

Akceptováno. 

 

 § 51 Toto ustanovení umožňuje, aby členové skupiny v 

odhlašovacím řízení spekulovali a v případě hrozící prohry skupinu 

opustili a pokračovali v řízení svém. Rovněž vede k přetížení soudů 

spory o totéž. "Individuální řízení" by se měla automaticky stát 

součástí skupiny. 

 

Vypořádáno jinak. 

Ustanovení nepovede k procesní taktice, 

neboť možnost se odhlásit končí uplynutím 

lhůty (právě z tohoto důvodu). 
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V odst. 1 je nevhodně použit pojem "téže věci", když je zjevné, že se 

tím nemyslí shodný, ale spíše obdobný skutkový stav. 

 

Ustanovení však bylo vypuštěno, neboť 

nově zahájení hromadného řízení nebude 

mít na již zahájená individuální řízení vliv. 

 § 57 odst. 3 Podle tohoto ustanovení musí osoba, která se chce 

odhlásit osvědčit, že je členem skupiny. Takové ustanovení zcela 

popírá svobodu vůle jednotlivce. Hrozí, že bude vydáno rozhodnutí, 

které se dotkne práv člena skupiny, který členem být nechtěl, ale zůstal 

jím, protože nebyl schopen prokázat, že členem je. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 § 57 odst. 5 Ustanovení odkazuje na podmínky uvedené v odstavci 

1, 2 a 3. V odst. 3 však není uvedena žádná podmínka (jde o normu 

nedokonalou díky použití formulace "by mělo"). 

 

Navrhujeme odkaz na odst. 3 vypustit. 

Akceptováno. 

 § 73 odst. 2 Jde o nepřípustné omezení práva být slyšen, tedy 

soušásti práva na spravedlivý proces. Navrhujeme ustanovení vypustit. 
Neakceptováno. 

Jde o omezení, ale toto je odůvodněno 

legitimním cílem, kterým je snaha o 

efektivitu řízení (spravedlnost musí mj. přijít 

včas). 

 

Nadto připomínáme, že v celé řadě 

zahraničních úprav nemá člen skupiny ani 

právo být slyšen, protože v řízení nijak 

nevystupuje (např. v Německu, Rakousku či 

Francii). Proto se domníváme, že uvedené 

ustanovení obstojí.  

 § 78 odst. 2 "Zájem skupiny" je velmi neurčitý pojem, kterému bude 

obtížné návrh smíru přizpůsobit. 

 

Navrhujeme vypuštění pojmu. 

Vysvětleno. 

Ustanovení je blíže vymezeno v § 81. Nadto 

je uvedený pojem používán v teorii 

hromadných řízení zcela standardně. 
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 § 80 V tomto ustanovení by mělo být výslovně uvedeno, že smír má 

pro tyto osoby účinky věci rozhodnuté – res iudicata. 
Akceptováno. 

 § 82 Opět je zde použito kritérium "zájmu skupiny", které je příliš 

neurčité. 

Viz výše. 

 § 83 odst. 2 Toto ustanovení připouští, aby sám žalovaný musel 

sdělovat, že je žalován. Jde spíše o sankční ustanovení, které může mít 

neblahé mediální a až difamační dopady na žalovaného, ač doposud 

nebylo pravomocně rozhodnuto. 

 

Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Akceptováno částečně. 

To, kdy může být povinnost uložena 

žalovanému, bylo zpřísněno, aby bylo 

zřejmé, že jde jen o výjimečnou a 

ospravedlnitelnou situaci. 

 § 90 odst. 2 V tomto ustanovení ministerstvo navrhuje stanovení 

odměny dle advokátního tarifu. Přehlíží tak několikanásobnou 

judikaturu Ústavního soudu, který jej opakovaně vyzval k přijetí nové 

vyhlášky o náhradě nákladů řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

I kdyby existovala paušální vyhláška, 

stejně by bylo nezbytné v hromadných 

řízení využít advokátní tarif, protože na 

rozdíl od individuálních řízení (kde 

vyhláška vycházela z předpokladu, že se 

ve věci standardně provádí 5-6 úkonů) 

není možné předem odhadnout, kolik 

úkonů si hromadné řízení vyžádá. Naopak 

je možné předpokládat, že mezi 

jednotlivými řízeními budou významné 

rozdíly, dané i tím, zda bylo hromadné 

řízení certifikováno či nikoliv. Hrazené 

náklady by tak standardně neodpovídaly 

tomu, co žalobce/žalovaný svému 

advokátovi zaplatil. 
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 § 99 odst. 1 Máme za to, že navrhovaná výše odměny je značně 

excesivní. Navíc se má počítat z přisouzeného plnění, nikoliv z plnění 

mezi členy skupiny skutečně rozděleného. 

 

Podílovou odměnu výslovně neguje evropské doporučení i nejnovější 

návrh směrnice a legislativní opatření Evropského parlamentu. 

 

Navrhujeme buď razantní snížení procentně stanovené částky, nebo 

paušálně stanovenou výši odměny žalobce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Odměna byla snížena z 20-30% na 0-25%. 

Nadto je nově umožněno, aby žalobce 

žádnou odměnu nepožadoval. 

 

 K § 109 písm. b) Zákon v § 109 písm. b) stanoví, že není-li 

možné ve výjimečných případech určit souhrnnou výši peněžitého 

plnění, uvede soud v rozsudku obecný vzorec, který výpočet plnění 

náležející jednotlivým členům umožní. V současné době si 

nedokážeme představit, jakým způsobem by soud takový vzorec 

určoval, a jsme v očekávání toho, jak se bude praxe v této souvislosti 

vyvíjet, přičemž máme za to, že toto ustanovení bude soudům působit 

problémy. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo přeformulováno, aby pro 

soudy bylo srozumitelnější. 

 K § 110 odst. 1 a 2 Podle § 110 odst. 1 a 2 v případě, že je 

rozhodnuto o povinnosti žalovaného poskytnout peněžité plnění, splní 

žalovaný svoji povinnost vůči všem členům supiny převedením 

peněžitého plnění do úschovy soudu. 

Není jasné, zda toto ustanovení ukládá žalovanému povinnost převést 

peněžité prostředky do úschovy soudu (tzv. povinnou úschovu), nebo 

stanoví možnost (právo) žalovaného, jak splnit svou povinnost vůči 

všem členům skupiny (soluční účinky). V případě, že je myšlena nová 

povinnost žalovaného, a tedy povinná úschova, nevidíme pro ni důvod, 

resp. nevidíme důvod odchylovat se od možnosti dobrovolného splnění 

dluhu, možnosti náhradního splnění do soudní úschovy v případech 

stanovených občanským zákoníkem v § 1953 a standardního výkonu 

rozhodnutí uvedeného v o.s.ř. v části šesté § 251 a násl. pro případy 

nedobrovolného plnění. Výhody plnění přes soudní úschovu se budou 

případ od případu lišit s ohledem na administrativní náročnost celého 

procesu plnění a jeho efektivitu. Není proto žádoucí, aby zákon 

jednostranně stanovil povinnost plnit přes soudní úschovu. Navíc v 

Akceptováno. 

Uvedené bylo ošetřeno v odůvodnění. Jde o 

způsob splnění závazku, nicméně úprava je 

speciální k úschovám dle zákona o 

zvláštních řízeních soudních. 
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situaci, kdy v § 114 zákon zavádí princip, podle něhož by 

nevyzvednuté přisouzené plnění propadlo státu, což se jeví jako zcela 

nepřípustné a protiústavní (viz dále).  

V případě, že by se jednalo o možnost dobrovolně využít plnění do 

úschovy soudu, bylo by na místě tuto možnost spíše řešit novelizací 

§1953 o.z.  

Obecně pak chybí jakákoliv úpravu vztahu § 110 a násl. návrhu zákona 

s obecnou úpravou pro řízení o úschovách obsaženou v § 289 a násl. 

z.ř.s. 

 K § 110 odst. 4 Podle tohoto ustanovení se plnění složené do 

soudní úschovy nevydává insolvenčnímu správci ani do likvidační 

podstaty.  Opět není jasné, vůči kterému subjektu toto ustanovení 

směřuje, zda se má jednat o insolvenčního správce, příp. likvidační 

podstatu žalovaného či některého člena skupiny. První případ by byl v 

rozporu s principem, že složením plnění do soudní úschovy žalovaný 

svou povinnost splnil (§ 110 odst. 1 a 2 návrhu zákona). Druhý případ 

by byl v rozporu s principem ochrany věřitelů v insolvenčním řízení, 

resp. ochrany majetku jako takového, neboť není důvod nevydat toto 

plnění insolvenčnímu správci či jej nezahrnout do likvidační podstaty. 

 

Akceptováno. 

 K § 113 odst. 1 Podle § 113 odst. 1 „Jestliže nebylo peněžité 

plnění složené do soudní úschovy zcela vyplaceno členům skupiny, 

mohou se neuspokojení členové skupiny do 3 let od právní moci 

usnesení o schválení návrhu na vypořádání obracet na soud a 

uplatňovat podíl na přisouzeném plnění v rozsahu jim přiznaného 

práva.“ Podle důvodové zprávy k zákonu směřuje toto ustanovení na 

situaci, kdy se o plnění nepřihlásí všichni členové skupiny například z 

důvodu, že částka k vyplacení je příliš malá nebo že by to pro členy 

nemělo smysl. Z návrhu zákona není zřejmé, proč zákon zavádí tuto 

zvláštní úpravu a proč jí nahrazuje obecnou úpravu pro řízení o 

úschovách obsaženou v § 289 a násl. z.ř.s. Kusá a odlišná úprava v § 

113 odst. 1, ale i v dalších ustanoveních návrhu zákona, vyvolává řadu 

výkladových otázek a problémů. 

 

Akceptováno. 
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Zákonodárce se pravděpodobně inspiroval úpravou úschov za účelem 

splnění dluhu poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody 

více osobám na základě rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních 

korporacích nebo zákona o přeměnách obchodních společností a 

družstev. Nicméně i tato úprava je nanejvýš problematická z hlediska 

její ústavnosti, vykazuje řadu výkladových problémů a její 

použitelnost v praxi se ukázala jako velmi problematická. 

 § 114 odst. 1 Podle § 114 „Uplynula-li lhůta pro dodatečné uplatnění 

práva na podíl z přisouzeného plnění a nebylo-li peněžité plnění ze 

soudní úschovy zcela vyzvednuto, rozhodne soud usnesením o tom, že 

nevyzvednuté plnění připadne státu.“ Podle tohoto ustanovení 

nevyzvednuté plnění propadá státu, čili stát vyvlastňuje peněžní 

prostředky složené do soudní úschovy, které si členové skupiny (i z 

důvodu vlastní liknavosti) nevyzvedli. Toto ustanovení je podle našeho 

názoru v rozporu s článkem 11 Listiny základních práv a svobod. V 

případě, že je myšlena povinná úschova, potom by se nevyzvednuté 

plnění mělo vrátit žalovanému, nikoliv zabavit ve prospěch státu! 

Navíc pokud se zákonodárce opravdu inspiroval úpravou v zákoně o 

obchodních korporacích (který v § 390 odst. 5 z.o.k. výslovně vylučuje 

propadnutí prostředků ve prospěch státu), tak měl zohlednit i to, že 

peněžní prostředky se v případě jejich nevyplacení oprávněným 

osobám vracejí složiteli. 

Navrhujeme ustanovení upravit tak, že se po určité lhůtě žalovanému 

zbylé peníze vrátí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Částka bude účelově vázána na oblast, v níž 

došlo k porušení práva (tj. např. na posílení 

práv spotřebitelů apod.).  

 

 § 143 odst. 1 Toto ustanovení oproti tradičnímu pojetí ediční 

povinnosti v ČR ukládá povinnost žalovanému předkládat důkazy 

včetně těch, které svědčí proti němu. 

 

Máme za to, že jde prakticky o porušení zákazu povinnosti 

sebeobviňování a dále, že ustanovení umožní lovení důkazů pro účely 

tzv. fishing expeditions. Taková právní úprava je v hrubém rozporu s 

tradicemi civilního procesu. Rovněž bude způsobovat nepřiměřeně 

velké náklady na straně žalovaného, a to dokonce ještě před zahájením 

řízení. 

Akceptováno částečně. 

Jak správně uvádí Česká advokátní komora, 

na evropské úrovni se připravuje směrnice. 

Přitom tato směrnice výslovně předpokládá, 

že státy uvedený prostředek v kolektivních 

řízeních upraví (viz čl. 13). 

 

Z tohoto důvodu je potřebné uvedenou 

úpravu v návrhu zachovat. 
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Toto ustanovení se má vztahovat i na 3. osoby. Jde o mimořádný zásah 

do jejich práv a máme za to, že je nepřiměřený.  

 

Z těchto důvodů navrhujeme vypuštění celého řízení o zpřístupnění 

důkazního prostředku. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Nadto uvádíme, že pokud jsou zde nějaké 

pochybnosti ohledně ústavnosti 

navrhovaného řešení (zejm. ve vztahu 

k zákazu sebeobviňování), tyto je potřeba 

odmítnout. Zákaz sebeobviňování se 

vztahuje výlučně na trestní řízení (popř. na 

kvazitrestní řízení) a nikoliv na řízení 

civilní. 

 

Podmínky, za nichž je možné o uvedený 

prostředek usilovat, a okolnosti, k nimž 

přihlíží soud, však byly zpřísněny. 

 

Dále byla vypuštěna možnost zahájit řízení 

o zpřístupnění před zahájením hromadného 

řízení. 

 § 150 odst. 1 Toto ustanovení se může týkat dokumentů, které jsou 

součástí advokátní mlčenlivosti a zdá se, že návrh zákona počítá s tím, 

že i tak bude nezbytné je předložit. Pokud se řízení o zpřístupnění může 

týkat i advokáta, znamenalo by to, že bude povinen předložit svůj spis. 

Taková právní úprava je v demokratickém právním státě nepřípustná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Pro advokáty je zakotveno zvláštní pravidlo 

v § 149 odst. 2 – advokátní mlčenlivost by 

měla být zachována. Zákon však bude 

formulován více jednoznačně. 

 K § 158 Dle § 158 je soud oprávněn uložit pokutu do výše 

10.000.000 Kč nebo 1 % čistého obratu za poslední ukončené účetní 

období tomu, kdo se bez závažného důvodu dopustil protiprávního 

činu tím, že například porušil povinnost zpřístupnit požadované 

dokumenty. V úvahu pak připadá situace, kdy by soud udělil 

žalovanému povinnost zpřístupnit dokumenty, které by obsahovaly 

mimo jiné jeho obchodní tajemství (např. know-how), jež by mohly 

být snadno zneužity třetí stranou. Návrh na zpřístupnění důkazního 

prostředku pak může být v souladu s ustanovením § 143 podán už před 

zahájením hromadného řízení, přičemž podmínky pro vedení 

hromadného řízení nemusí být ani splněny.  

Oproti tomu stojí možnost soudu pokutovat toho, kdo se dopustil 

protiprávního činu tím, že porušil soudem pravomocně uloženou 

Akceptováno. 
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povinnost chránit obchodní tajemství (např. know-how žalovaného, 

jak je uvedeno výše), ale pouze pokutou do výše 1.000.000 Kč. Mám 

za to, že by bylo vhodné stanovit vyšší pokutu za porušení povinnosti 

zachovat tajemství, jinak by mohlo hrozit zneužívání tohoto institutu 

například konkurenčními společnostmi, které by se takto mohly dostat 

k důvěrným informacím týkajícím se žalovaného. 

 

 § 159 odst. 1 Máme za to, že sankce za takové porušení je příliš 

nízká. 

 

Akceptováno. 

 § 180 Jsme si vědomi, že jde o procesněprávní úpravu, jejíž užití 

retroaktivně je v zásadě možné. Účinnost zákona bude však podle 

našeho názoru představovat takovou změnu hospodářského prostředí, 

že je na místě přidat přechodná ustanovení, v jejichž důsledku se 

hromadné žaloby uplatní pouze na skutkové stavy nastalé až po 

účinnosti zákona. Taková úprava rovněž předejde možnému runu na 

soudy ihned po účinnosti zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Uvedené pravidlo je zcela standardní. Jde o 

procesní předpis, který nezakládá žádná 

nová hmotná práva či povinnosti.  

Nejvyšší soud 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., 

LL.M. 

I. Obecně  

Cílem navrhované právní úpravy je podle důvodové zprávy 

„přijmout jediný zákon, který souhrnně a komplexně upraví hromadné 

vymáhání práva v oblasti vztahů, na které není doposud pamatováno“ 

(str. 8 důvodové zprávy, dále jen „DZ“). Z toho o všem vyplývá, 

a předkladatel to sám uznává (str. 18 DZ), že mají zůstat zachovány 

dosavadní prvky úpravy kolektivní ochrany práv, obsažené zejména v § 

25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb., § 390 zák. č. 90/2012 Sb., jakož i 

dlouhodobě kritizovaná11 ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 o. s. ř. 

Stav roztříštěnosti právní úpravy kolektivní ochrany práv, který návrh 

zákona neodstraňuje, není žádoucí, a to jak z pohledu účastníků řízení, 

Částečně akceptováno. 

Vztah zákona o hromadných žalobách 

k řízením spadajícím pod § 83 odst. 2 OSŘ 

byl blíže specifikován jak v obecné části 

důvodové zprávy, tak v textu zákona.  

 

 

                                                           
11 Winterová, A. Procesní důsledky skupinové žaloby v českém právu. In Dvořák, J.; Winterová, A. Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha : ASPI, 2005, str. 347 a násl. 
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tak ani soudů. Předkládaný zákon nadto vůbec neřeší souběh hromadných 

řízení podle různých předpisů, když se zabývá pouze vzájemných 

vztahem hromadných řízení podle navrhované úpravy (§ 49-50 NZ), resp. 

souběhem hromadného řízení a řízení o individuálních nárocích (§ 51-53 

NZ). 

 

 Pozoruhodně jsou v návrhu vyjádřeny účely hromadného 

řízení. Vedle „účinného a hospodárného vymožení práv jednotlivců“ jím 

má být rovněž dosažení „spravedlivého vyřešení sporu při šetření práv 

jednotlivců“ (§ 6 NZ). Podle čl. 90 Ústavy jsou soudy povolány 

především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly 

ochranu právům. Tomu odpovídá i postup soudu v „individuálním“ 

civilním soudním řízení (srov. § 1 o. s. ř.). Klade-li však zákonodárce 

v hromadném řízení důraz na „spravedlivé řešení sporu“, dává tím 

najevo, že mu nejde ani tak o ochranu práv jednotlivců (ta pouze „šetří“) 

jako spíše o odstranění právního konfliktu. Tím ovšem soudy rozhodující 

v hromadných sporech přestávají plnit úlohu strážců objektivního 

právního řádu, neboť k naplnění cíle hromadného řízení dojde i tehdy, 

jestliže subjektivnímu právu jednotlivce nebude v rozporu s právním 

řádem poskytnuta ochrana, avšak rozhodnutí soudu bude možno 

(s ohledem na okolnosti případu) považovat za „spravedlivé“. V této 

souvislosti se zároveň klade otázka, jsou-li oba výše vyjádřené účely 

navrhované úpravy ve vzájemném souladu. 

Vysvětleno. 

Jak bylo vysvětleno již ve věcném záměru a 

je dále uvedeno v obecné části důvodové 

zprávy, hromadné řízení se od 

individuálního musí nutně odlišovat v tom, 

že některá pravidla klasického 

individuálního procesu budou 

modifikována. 

 

Uvedené odchylky jsou vyžadovány snahou 

zajistit faktickou projednatelnost takových 

řízení. Je totiž zřejmé, že hromadná řízení 

kladou na požadavky efektivity a 

hospodárnosti řízení mnohem větší nároky, 

nežli řízení individuální. 

 

Odchylky v tomto směru jsou tedy nejen v 

teorii kolektivních řízení zcela běžné, ale 

jsou též nezbytné.  

 Posuzovaný návrh vychází dále z koncepce, že „jednou žalobou 

jsou uplatněny všechny nároky vzniklé z jediné protiprávní činnosti“ 

(srov. str. 19 DZ). Ve své podstatě se jedná o to, že hromadná žaloba 

kumuluje jednotlivé nároky oprávněných jako členů skupiny (§ 3 písm. 

a/ NZ), přičemž za žalující stranu vystupuje zásadně jeden žalobce. Tím 

může (někdy dokonce musí) být i tzv. správce skupiny, který svou 

procesní legitimaci odvozuje od souhlasu aspoň jednoho člena skupiny 

(§ 15 odst. 1 NZ). Potud je koncepce úpravy vcelku konzistentní. 

V rozporu s ní však shledáváme legitimaci zájmového spolku, který 

v hromadném řízení neuplatňuje své vlastní subjektivní právo ani 

Vysvětleno. 

Uvedená „nekonzistentnost“ návrhu 

pramení ze snahy zákonodárce zakotvit do 

návrhu zákona tzv. reprezentativní žalobu, 

která je obsahem připravované směrnice. 

Zákon se zde tedy snaží již v předstihu 

uvedenou směrnici do českého práva 

transponovat. 
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odvozeně, nýbrž podle důvodové zprávy vede hromadné řízení „z 

principu“, resp. „ve veřejném zájmu“ (str. 19 DZ). Pak je samozřejmě 

otázkou, zda spolek – zejména v odhlašovacím řízení, o jehož zahájení 

nemusí nositel subjektivního práva vůbec vědět – bude s ohledem na 

obhajobu veřejných zájmů účinně hájit rovněž individuální zájem členů 

skupiny. V zahraničních úpravách je zájmovým spolkům s ohledem na 

jejich „veřejnou funkci“ zpravidla vymezen jiný druh kolektivní žaloby, 

vhodnější k uplatnění „nadindividuálních“ zájmů.12  

 

Z hlediska zvolené techniky to návrh 

směrnice umožňuje, jelikož čl. 1 odst. 2 

dává výslovně členským státům diskreci, 

aby si upravily i vlastní kolektivní 

mechanismy. Návrh zákona tedy umožňuje 

tři různé scénáře hromadného řízení, 

přičemž jeden z těchto scénářů je scénář 

směrnicový. 

 

 Nesprávným způsobem je v návrhu pojat předmět hromadného 

řízení. Posuzovaný předpis na několika místech uvádí, že „předmětem 

hromadného řízení“ jsou „práva“ členů skupiny (srov. § 3 písm. a/, § 7 

odst. 2 NZ). Takové – neprocesní – vymezení předmětu řízení nedává 

smyslu již proto, že hromadnou podobu může podle návrhu mít rovněž 

negativní určovací žaloba („určení, že tu právo není“, viz § 30 písm. b/ 

NZ). V takovém případě by totiž hromadné řízení nemělo žádný předmět. 

Obdobně by to muselo platit i při zamítnutí hromadné žaloby na plnění.  

Akceptováno. 

 Praktické důsledky má nesprávné pojetí předmětu (sporného) 

hromadného řízení na pojetí účastenství. Důvodová zpráva sice tvrdí, že 

postavení člena skupiny v řízení není účastenstvím („postavení sui 

generis“, str. 20, 93 DZ), přesto návrh členovi skupiny přiznává 

oprávnění pro účastníka typická: právo být slyšen, právo být zastoupen 

advokátem, právo nahlížet do spisu a právo podávat námitky (§ 12 odst. 

2 NZ). Podmínkou existence těchto procesních oprávnění je skutečnost, 

že člen skupiny je nositelem práva, které je předmětem hromadného 

řízení (§ 3 písm. b/ NZ). To však může být až do doby skončení řízení 

nejisté, resp. hmotněprávní postavení člena skupiny se může v průběhu 

hromadného řízení měnit (např. v důsledku postoupení pohledávky). 

Jestliže materiální vymezení účastenství nečiní problémy v nesporných 

řízeních (§ 6 z. ř. s.), kde obvykle vystupuje jeden či několik účastníků, 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

Skutečnost, že člen skupiny není 

účastníkem, je reakcí na připomínku 

Legislativní rady vlády, která požadovala, 

aby mu bylo vyhrazeno postavení sui 

generis. 

 

Záměrem předkladatele bylo pojmout 

členství ve skupině procesně – tj. jde o sui 

generis procesní postavení, garantující 

v řízení určitá práva, a to tak, aby se člen 

skupiny mohl k věci efektivně vyjádřit, 

zároveň však nedošlo k plné paralýze řízení. 

 

                                                           
12 K situaci v Rakousku srov. Kodek, G.; Mayr, P. Zivilprozessrecht. 2. vydání. Wien : facultas, 2013, str. 223-224. K německé úpravě srov. Rosenberg, L.; Schwab, K.H.; Gottwald, 

P. Zivilprozessrecht. 18. vydání. München : 2018, str. 256 a násl. 
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lze se oprávněně domnívat, že bude činit problémy tam, kde subjekty 

procesních oprávnění je několik desítek, stovek či dokonce tisíců osob.  

Zákon je postaven na následujících tezích: 

- Procesně legitimovaná osoba podá 

hromadnou žalobu, čímž mezi 

žalobcem a žalovaným vznikne 

procesní vztah založený na 

hypotetickém (tvrzeném) 

skutkovém základu (obdobně jako 

v individuální řízení); 

- Na podkladě tohoto hypotetického 

základu se mohou do řízení 

přihlásit/být aktivní i další osoby, 

které tvrdí, že jim z hypotetického 

právního poměru vzniklo určité 

právo; 

- tím, že jsou do procesního vztahu 

mezi žalobcem a žalovaným tyto 

osoby vtaženy, stávající se členem 

skupiny (sui generis procesní 

postavení), a to bez ohledu na to, 

zda má hypotetický základ oporu 

v hmotném právu (tj. zda bude 

žaloba zamítnuta či nikoliv), ale též 

bez ohledu na to zda v situaci, kdy 

hypotetický základ žaloby 

v hmotném právu oporu má, jsou či 

nejsou nositelem hmotně-právního 

nároku; 

- naopak ti, co jsou ve skutečnosti 

nositelem hmotněprávního nároku a 

nezapojí se do řízení, nejsou členy 

skupiny. 

 

Procesní (a nikoliv materiální) pojetí 

členství ve skupině však bylo v návrhu 
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zákona více zdůrazněno, aby se předešlo 

obdobným nejasnostem a nepochopením. 

 

 Ústavně zaručené koncepci civilního procesu jako nástroje 

k zajištění ochrany subjektivních práv je zcela cizí způsob „financování“ 

hromadných řízení (viz str. 23 a násl. DZ). Návrh se nespokojuje 

s pouhým uplatněním zásady úspěchu ve věci, podle které má úspěšná 

strana právo náhradu účelně vynaložených nákladů řízení vůči 

protistraně. Vedle toho přichází s institutem „odměny žalobce“, jež je 

nárokem žalobce vůči členům skupiny (nikoliv vůči neúspěšnému 

žalovanému či státu) na podíl z hodnoty přisouzeného plnění (§ 99 NZ). 

Jde vlastně o zavedení honoráře za výsledek řízení pro žalobce, známý 

jinak z angloamerického práva (tzv. contingent fee), ovšem s tím 

rozdílem, že tamní předpisy neznají zásadu náhrady nákladů řízení podle 

úspěchu ve věci. Samo stanovení uvedeného pravidla je překvapivé již 

z toho důvodu, že advokátní předpisy odměnu sjednanou podílem na 

výsledku věci zásadně nedovolují.13  

K tomu pak přistupuje, že účelem takto koncipované odměny 

žalobce nemá být náhrada jím účelně vynaložených nákladů (ty hradí 

žalovaný), nýbrž dosažení zisku, který má žalobce motivovat k vedení 

řízení. Tímto způsobem se – za přispění státu – ovšem (hromadné) civilní 

řízení mění v tržní prostor, kde namísto ochrany práv půjde v první řadě 

o generování profitu. To ostatně nepřímo přiznává i důvodová zpráva, 

podle které si žalobce bude „vybírat“ jen taková řízení, kde má šanci na 

úspěch (str. 23 DZ). Poněkud stranou zájmu návrhu zákona zůstává zájem 

člena skupiny, jehož právo bylo žalovaným porušeno; zákonodárce 

bojuje proti jeho „racionální apatii“ (str. 23 DZ) tím, že mu z přiznaného 

(nikterak vysokého) nároku strhne ještě 20 až 30 % hodnoty. 

 

Vysvětleno. 

Nejde o contingency fee, neboť 

v navrhovaném pojetí odměna připadá 

žalobci a nikoliv jeho právnímu zástupci, tj. 

osobě, která celé řízení vede na vlastní 

náklady a odpovědnost (na rozdíl od 

právního zástupce, který v řízení pouze 

žalobce zastupuje). 

 

Není zřejmé, z čeho je dovozováno, že má jít 

v hromadném řízení „v první řadě o 

generování profitu“. Účel hromadného 

řízení je v zákoně i v obecné části důvodové 

zprávy vyjasněn poměrně jednoznačně. Je 

jím poskytnutí ochrany větší skupině osob, a 

to společně v jediném řízení, při 

racionalizaci nákladů účastníků i soudu. 

 

Skutečnost, že zákon předvídá odměnu, není 

nic jiného, než snaha vyřešit aktuální 

problém, který byl zjištěn v rámci přípravy 

věcného záměru, ke kterému Nejvyšší soud 

neuplatnil žádné připomínky, a sice že 

z důvodu nedostatku finančních prostředků 

dnes neziskové subjekty žádné žaloby 

nepodávají. Jde o minimální motivaci pro 

                                                           
13 Čl. 10 odst. 6 usnesení předsednictva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky. Obdobně tomu 

je i jinde na kontinentu. 
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žalobce, který zahájením hromadného řízení 

přebírá obrovské riziko za celou skupinu, ač 

sám nemá (resp. nemusí mít) z hmotně-

právního hlediska na výsledku řízení zájem. 

 

Při aktuálních nákladech soudního řízení, 

právního zastoupení, časového vytížení a při 

zohlednění i dalších okolností se potom 

„stržení“ 1/5 žalované částky jistě nejeví 

jako nepřiměřené, vezmeme-li v úvahu, že 

člen skupiny nemusel pro získání 

pravomocného rozhodnutí ve své věci téměř 

nic udělat a nenese riziko odpovědnosti za 

náhradu nákladů řízení. 

 

Zároveň zákon předvídá, že výši odměny si 

neurčuje žalobce jednostranným právním 

jednáním – on toliko výši navrhuje, 

rozhodující bude stanovisko soudu. 

Konečně je třeba říci, že soud určí výši 

odměny již v usnesení o přípustnosti 

hromadné žaloby a všichni potenciální 

členové skupiny si tak budou moci sami 

zvážit, zda se jim za uvedených podmínek 

vyplatí se k hromadné žalobě připojit anebo 

žalovat individuálně. 

 

 Jedním z důvodů přijetí navrhované úpravy je podle důvodové 

zprávy snaha o „odbřemenění soudů“ (str. 8, 9, 23 a 97 DZ). Má ho být 

dosaženo především tím, že všechny nároky vzniklé z jedné protiprávní 

činnosti lze vymoci v jediném řízení: „Jeden soudce se tedy zabývá 

společnými otázkami v jednom soudním řízení a celá kauza je vyřešena 

jediným rozsudkem“ (str. 19 DZ).  

Předpoklad, že se hromadnou žalobou bude zabývat jen jeden 

soudce, neplatí již proto, že – jak vyplývá z § 10 odst. 2 NZ – krajské 

Akceptováno. 

Ustanovení o senátním rozhodování 

v prvním stupni bylo vypuštěno. 
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soudy jako soudy prvního stupně budou o nárocích uplatněných 

hromadnou žalobou jednat a rozhodovat v senátech. Vedle toho je třeba 

upozornit, že hromadné řízení oproti procesu v „individuální“ věci jinak 

neomezuje oprávnění stran podávat řádné (§ 116 NZ) či mimořádné 

opravné prostředky (§ 117 NZ). Lze tedy předpokládat, že i 

v hromadných řízeních budou ve věcech rozhodovat soudy v instančním 

postupu. „Hromadnou“ věcí se tedy budou zabývat soudci odvolacích 

i dovolacích soudů. 

 Dále nelze pominout, že základní formou hromadného řízení je 

podle návrhu přihlašovací hromadné řízení (§ 62-65 NZ). Je 

charakteristické tím, že jsou v něm projednávány nároky těch členů 

skupiny, kteří se do řízení výslovně přihlásili 

(systém „opt-in“). Navrhovaná úprava pak umožňuje, aby o obdobných 

nárocích různých subjektů probíhalo vedle sebe několik přihlašovacích 

hromadných řízení (srov. § 50 NZ). V každém z nich bude muset soud 

samostatně zkoumat přípustnost hromadné žaloby, a v případě jejího 

připuštění rovněž provádět dokazování ve věci samé. To jistě není možno 

za odbřemenění soudů považovat. Nelze dále ani vyloučit, aby 

v obdobných „hromadných“ věcech soudy rozhodovaly (např. s ohledem 

na rozdílné výsledky dokazování) rozdílně. Ostatně sama navrhovaná 

úprava uznává, že výrok pravomocného rozsudku vydaného 

v přihlašovacím hromadném řízení je vedle stran řízení závazný jen pro 

ty členy skupiny, kteří se do hromadného řízení přihlásili (§ 115 odst. 3 

NZ).  

Akceptováno.  

Z obavy před zvýšeným nápadem bylo 

uvedené ustanovení vypuštěno. Bude možné 

vést jen jedno přihlašovací hromadné řízení. 

 Nejdůležitějším momentem, který brání dosažení cíle návrhu 

spočívajícího v odbřemenění soudů, je však sama komplikovanost 

úpravy hromadných řízení, a to jak ve fázi zkoumání přípustnosti 

žaloby (§ 41-48 NZ), tak ve fázi hromadného řízení ve věci samé (§ 55-

89 NZ), která na soudy klade enormní nároky. To se týká již zkoumání 

podmínek pro vedení hromadného řízení. 

Akceptováno. 

Úprava byla pro soudy zjednodušena, byly 

vypuštěny některé povinnosti pro soudy, 

které by je zatěžovaly. 

 

 

 Důvodová zpráva přiznává (str. 124 DZ), že vedle obecných 

procesních podmínek (§ 103 a násl. o. s. ř.), budou muset soudy 

zkoumat rovněž existenci obecných podmínek hromadného řízení (§ 

29 NZ), dále podmínek pro jednotlivé formy hromadného řízení (tj. 

odhlašovací a přihlašovací řízení, srov. § 31 a 32 NZ), a konečně i 

Akceptováno. 

Jednání nebude muset být nařizováno. 

 

Podmínky hromadného řízení byly 

zkonkretizovány. 
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podmínku solventnosti správce skupiny (§ 33 NZ). Povaha uvedených 

zvláštních podmínek přitom vyžaduje, aby k jejich posouzení soud 

nařídil jednání, na kterém bude provádět dokazování (§ 41 odst. 2 NZ).  

Zkoumání podmínek hromadného řízení soudem pak dále ztěžuje 

okolnost, že tyto předpoklady řízení nejsou určeny jednoznačně, nýbrž 

jejich posouzení je mnohdy přenecháno úvaze soudu. To platí i pro 

podmínku minimálního počtu členů skupiny (tzv. „numerosity“). Návrh 

pouze vyžaduje, aby skupina měla „dostatečný počet členů, který 

odůvodňuje vedení hromadného řízení“ (§ 29 písm. a/ NZ). Z toho plyne, 

že v některých případech budou již dva členové skupiny představovat 

dostatečný počet, jindy jich k přípustnosti žaloby nemusí stačit ani 

několik desítek. Posouzení ne/splnění těchto podmínek řízení bude klást 

zvláštní nároky nejen na výrok, ale i na odůvodnění usnesení 

o ne/přípustnosti hromadné žaloby (§ 44-45 NZ). Obdobně 

nejednoznačně je vymezena také podmínka vhodnosti hromadného řízení 

(tzv. „superiority“, § 29 písm. d/ NZ). Neurčité nastavení procesních 

podmínek je v konečném důsledku nevýhodné pro žalobce, který 

si předem nemůže být jist, zda jím podaná hromadná žaloba bude 

připuštěna k věcnému projednání.  

 V kontextu péče zákonodárce o odbřemenění soudů pak 

paradoxně vyznívá fakt, že byť soud usnesením vydaným na konci první 

fáze hromadného řízení žalobu připustí, neznamená to, že by v pozdější 

fázi nemohl hromadné řízení zastavit, odpadne-li následně některá 

z mnoha jeho obecných či zvláštních procesních podmínek (§ 56 NZ).  

Vysvětleno. 

Uvedený postup se neodchyluje od obecné 

právní úpravy, kdy i v individuálním řízení 

může v průběhu řízení vyjít najevo, že 

některé z procesních podmínek není 

naplněna, a soud by pak měl řízení zastavit. 

 

Pokud bychom připustili, že rozhodnutí 

soudu o certifikaci je definitivní a nelze jej 

později změnit, šlo by o zásadní odlišnost od 

pravidel civilního procesu, pro kterou nebyl 

shledán dostatečný důvod. 
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 Mimořádné požadavky na soudy pak bude klást průběh hromadného 

řízení ve věci samé, a to jak v odhlašovací, tak přihlašovací formě. Návrh 

všem členům skupiny přiznává „právo být slyšen“, které se uplatňuje jak 

„ústně na jednáních soudu“ (§ 73 odst. 1 písm. a/ NZ), tak „písemně před 

těmito jednáními“ (§ 73 odst. 1 písm. a/ NZ). Lze sice předpokládat, že 

právo na právní slyšení na jednání nebudou uplatňovat všichni členové 

skupiny, ale i při aktivitě jen zlomku z nich může dojít k naprostému 

kolapsu.14 Naplnění maximy, že hromadné řízení bude možné zpravidla 

rozhodnout při jediném jednání, s níž zákonodárce počítá i pro kolektivní 

řízení (srov. § 71 odst. 1 NZ), je nereálné.  

Dále je třeba uvážit, že členové skupiny disponují právem být 

v řízení zastoupeni advokátem a nic jim nebrání v tom, aby přednášeli 

skutková tvrzení a navrhovali k jejich prokázání důkazy (str. 108 DZ). 

Nebude asi sporu o tom, že takové procesní návrhy bude třeba též zaslat 

protistraně, případně dalším členům skupiny. 

Neakceptováno. 

Řešení zde navrhované by odpovídalo 

stávající koncepci reprezentativní žaloby 

podle § 25 OchrSpotř, která je nicméně co 

do procesních důsledků v § 83 odst. 2 a § 

159a odst. 2 OSŘ kritizována (kriticky 

k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze 

dne 19. 3. 2009, sp. zn. IV.ÚS 1106/08). 

 

Zákon přichází s kompromisem mezi tím, 

aby základní procesní práva členů skupiny 

byla zachována, zároveň však jejich výkon 

zcela nezablokoval hromadné řízení. 

  Zatížení, nikoliv odbřemenění soudů oproti řízením 

v individuálních sporech představuje povinnost soudů vést různé 

seznamy, mj. seznam odhlášených osob (§ 58 NZ), seznam známých 

členů skupiny (§ 61 NZ) nebo seznam přihlášených členů skupiny (§ 64 

NZ). Na rozdíl od „individuálního“ sporného řízení, v němž jsou strany 

vymezeny formálně (§ 90 o. s. ř.), vyplývá z materiálního pojetí členství 

ve skupině rovněž povinnost soudu incidenčně rozhodovat ve sporech 

ohledně členství ve skupině (§ 60, 65 NZ). 

Částečně akceptováno. 

Velká část povinností soudu byla ze zákona 

vypuštěna.  

 

K pojetí členství srov. výše. 

 

  Samostatnou problematiku pak z hlediska nároků na soudy 

představuje úprava rozsudků vydávaných v hromadném řízení. Návrh 

zásadně vyžaduje, aby členové skupiny byli uvedeni ve výroku rozsudku 

(§ 102 odst. 1, § 115 odst. 1 NZ) a aby v případě rozsudku na peněžité 

plnění, jenž byl vydán v odhlašovacím řízení, byla uvedena souhrnná 

výše „peněžitého plnění s uvedením výše plnění náležejících jednotlivým 

členům skupiny“ (§ 109 písm. a/ NZ). V důsledku nedostatku jiné úpravy 

Vysvětleno. 

Členové skupiny musí být ve výroku 

rozsudku (popř. v usnesení o schválení 

návrhu na vypořádání) v každém případě 

uvedeni z důvodu navázanosti na 

vykonávací řízení, kdy je nezbytné zajistit 

materiálně vykonatelný exekuční titul. 

                                                           
14 Důvodová zpráva uvádí, že v rámci tzv. kauzy Dieselgate bylo v České republice zakoupeno 165 000 automobilů, v nichž byl údajně nainstalován software na umělé snižování 

oxidu dusíku (str. 43 DZ). Všichni majitelé těchto vozů by v případném odhlašovacím hromadném řízení měli postavení členů skupiny. I kdyby jen 1 % z nich uplatňovalo svá 

práva na právní slyšení, budou lidské, časové a procesní náklady takového sporu obrovské. 
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lze pak předpokládat, že na opravu chyb v psaní a v počtech, jakož i 

jiných nesprávností použije obecná úprava § 164 o. s. ř.  

 

 Z hlediska Nejvyššího soudu si zvláštní pozornost zaslouží 

rovněž navrhovaná úprava opravných prostředků, zvláště pak dovolání. 

Ohledně něj návrh v § 117 NZ pouze stanoví, že se v dovolacím řízení 

postupuje obdobně podle § 116 odst. 1 a 3 NZ a že ustanovení 

o hromadném řízení ve věci samé platí v řízení o dovolání přiměřeně. 

Obdobné použití § 116 NZ vysvětluje důvodová zpráva tak, že 

k podání dovolání budou legitimovány pouze strany řízení (str. 213 DZ). 

Zároveň to znamená, že v případě (byť jen částečně) nevyhovujícího 

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé má žalobce povinnost členům 

skupiny umožnit, aby se ve lhůtě vyjádřili k podání odvolání proti 

rozsudku odvolacího soudu. Lhůta k podání dovolání žalobci v takovém 

případě běží až ode dne uplynutí lhůty k vyjádření členů skupiny. 

V důsledku toho fakticky dojde k oddálení dovolacího přezkumu.  

Větším rizikem než odsunutí dovolacího řízení je však představa 

zákonodárce, podle které lze v dovolacím řízení přiměřeně uplatnit 

ustanovení o hromadném řízení ve věci samé. V tomto směru vyvolává 

navrhovaná úprava nejistotu, jaká procesní práva garantovaná členům 

skupiny v meritorním hromadném řízení náleží těmto subjektům rovněž 

v dovolacím řízení, nebo zda je možné, aby strany ukončily „hromadné“ 

dovolací řízení smírem (§ 76 NZ) či zpětvzetím hromadné žaloby (§ 82 

NZ).  

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

Uvedené řešení bylo upřednostněno před 

možností, že by každý ze členů skupiny 

mohl proti rozhodnutí soudu podávat 

dovolání sám. Navržené řešení je tudíž 

z pohledu zatíženosti Nejvyššího soudu 

výrazně výhodnější. 

 

Do zákona bylo doplněno, které 

z ustanovení z hromadného řízení ve věci 

samé se použije i v dovolacím řízení. 

 

 

 Návrh zákona zavádí rovněž nový „opravný prostředek“ – 

námitku (§ 119-124 NZ), k jejímuž podání je legitimován pouze člen 

skupiny. Námitka je v návrhu upravena velmi rázovitě, o čemž svědčí 

jednak to, že ji člen skupiny může podat jak proti úkonu soudu, tak proti 

úkonu žalobce (§ 119 odst. 1 NZ), jednak skutečnost, že podání námitky 

nemá devolutivní účinek (§ 119 odst. 3 NZ). Proti usnesení soudu prvního 

stupně o námitkách není odvolání přípustné, čímž odpadá i možnost 

dovolacího řízení. Obecně lze však říci, že opravný prostředek bez 

Vypořádáno jinak. 

Námitka nebude opravným prostředkem, ale 

jiným prostředkem nápravy. 
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devolutivního účinku, jenž umožňuje soudu potvrdit vlastní rozhodnutí, 

může ve skutečnosti být jen málo efektivní. 

Nejvyšší správní soud 
 

Navrhovaná právní úprava zákona o hromadných žalobách (dále také jen 

„návrh“) je komplexní úpravou nového procesního instrumentu civilního 

soudního řízení – hromadné žaloby – a řízení o něm. Z tohoto hlediska se 

návrh bezprostředně nedotýká ani činnosti veřejné správy, ani správního 

soudnictví. To platí s výjimkou (a) navrhované úpravy tzv. akreditace k 

činnosti správce skupiny podle § 167 a násl. návrhu, kde se předpokládá 

rozhodovací a dozorová činnost Ministerstva spravedlnosti; (b) 

ustanovení § 9 (pod rubrikou „Pravomoc“) ve spojení s § 51 až § 54 

návrhu, která vylučují pravomoc, respektive věcnou příslušnost, „jiných 

orgánů než soud“ pro rozhodování o soukromoprávních sporech, je-li 

zahájeno řízení o hromadné žalobě. 

 

S vědomím, že hlavní těžiště připomínek k návrhu bude spočívat v oblasti 

práva soukromého, respektive civilního procesu, považujeme přesto za 

vhodné vyjádřit se alespoň k některým obecnějším otázkám, které 

navrhovaná úprava vyvolává. Obecná část důvodové zprávy je velmi 

podrobně zpracovaná a snaží se již v této fázi legislativního procesu 

reagovat na možné námitky proti návrhu v oblasti ústavnosti, 

(ne)koncepčnosti navrhované úpravy či podezření, že institut hromadné 

žaloby bude zneužíván. Z povahy věci je však zřejmé, že nereaguje – 

ostatně ani dobře nemůže – na veškeré možné principiální výhrady. 

 

Těžiště našich připomínek tedy spatřujeme v těchto dvou oblastech: (1) 

obecné poznámky ke koncepci návrhu a jeho možnému vlivu na 

soudnictví obecně; (2) dílčí poznámky k těm skoupým částem návrhu, 

dotýkající se veřejné správy či správního soudnictví. 

 

Vzhledem k rozsahu navrhované právní úpravy (181 paragrafů, důvodová 

zpráva čítá 250 stran), krátké lhůtě pro zpracování připomínek a malé 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl přepracován tak, aby 

minimalizoval případnou zátěž na soudy a 

omezil dopady nové agendy z hlediska 

fungování soudů na minimum.  

 

K tomu viz dále. 
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relevanci návrhu pro správní soudnictví a veřejnou správu, jsme návrh 

nehodnotili z hlediska legislativně technického. 

 

Navrhovaná právní úprava je podle našeho názoru problematická. 

Deklarovaný účel právní úpravy je vnitřně rozporný (na jedné straně 

slibuje ulehčení práce soudů, současně však předpokládá nápad nových, 

dříve nežalovaných věcí), návrh se koncepčně vymyká existujícím 

principům civilního procesu v České republice, ba kontinentální právní 

kultury obecně. 

V podrobnostech k tomu viz níže. 

 (a) Deklarovaný účel návrhu  

Předkládací zpráva k návrhu uvádí, že si soudy podle současné právní 

úpravy „neumí poradit“ se situací, kdy jedno protiprávní jednání zasáhne 

velkou skupinu osob a následkem toho vznikne celá řada stejných či 

velmi podobných nároků. Institut hromadné žaloby by proto měl odlehčit 

soudům a urychlit řízení. Ponecháváme zde stranou, že obecná část 

důvodové zprávy bez bližšího zdůvodnění opakuje klišé o „značné délce 

soudního řízení“ bez uvedení konkrétních údajů či mezinárodního 

srovnání (str. 5, třetí odrážka). Předkladatelé nicméně spojují 

„odbřemenění“ soudů úzce toliko s tím, že institut hromadné žaloby 

umožní projednání stejných či obdobných věcí v jednom soudním řízení, 

namísto jejich individuálního projednání.  

 

Významné však je, že v důvodové zprávě předkladatel hovoří o nárocích 

bagatelních (např. nárocích spotřebitelů), které pro svoji malou hodnotu 

v současnosti nejsou vymáhány (viz např. str. 7 a dále str. 41 až 43 

důvodové zprávy). Zjevně koncipuje navrhovanou právní úpravu tak, aby 

vedla právě k odstranění – podle předkladatelů nežádoucí – procesní 

pasivity (či „racionální apatie“) dotčených subjektů, tj. podporuje nárůst 

tohoto typu sporů (viz zdůvodnění zakotvení principu „opt-out“ na str. 21 

a 50 a násl. důvodové zprávy). Přinejmenším v tomto ohledu tedy 

navrhovaná úprava přinese nikoli odlehčení soudů (snížení nápadu 

nových věcí), ale naopak povede opačným směrem - k růstu agendy, 

respektive ke vzniku nové agendy, která před přijetím navrhované úpravy 

neexistovala.  

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude v těchto místech 

upravena tak, aby nebyla vnitřně rozporná. 

 

Z hlediska zátěže na soudy bylo provedeno 

několik zásadních změn, které by měly 

případnou zátěž na soudy limitovat (k tomu 

viz dále): 

- Hromadné žaloby by měly 

rozhodovat primárně samosoudci; 

- V téže či obdobné věci bude možné 

podat jen 1 hromadnou žalobu (ať 

už odhlašovací či přihlašovací) 

- Soudům ubydou různé 

administrativní povinnosti, které 

jim dosud zákon ukládal a nyní 

budou převedeny na žalobce (zejm. 

jde o povinnosti informovat o 

nemeritorním skončení řízení); 

- Vztah individuálního a hromadného 

řízení byl upraven tak, že 

individuální řízení má mít nově 

jednoznačnou přednost (tj. není 

možné, aby později zahájení 
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I kdybychom vzali za prokázanou tezi první (že s účinností navrhovaného 

zákona dojde ke snížení nápadu a zkrácení doby řízení), byť je podle nás 

sama o sobě sporná či přinejmenším nepodložená konkrétnějšími údaji a 

odhady, teze druhá implicitně připouští, že proti prvé tendenci pozitivní 

bude působit tendence opačná, totiž tendence ke zvýšení soudní agendy, 

která – nota bene – bude agendou velice složitou a zcela novou (shodně 

též důvodová zpráva – viz str. 105). 

 

Za této situace by bylo vhodné, kdyby překladatel poskytl empirické 

údaje, či alespoň kvalifikované odhady, o počtu nyní projednávaných 

věcí, jichž by se zavedení hromadné žaloby mohlo pozitivně dotknout, 

stejně jako kvalifikovaného odhadu rozsahu nové agendy z pohledu 

kvantitativního (počet nově napadených věcí), ale i kvalitativního (délka 

řízení, počet rozhodnutí zrušených na základě opravných prostředků 

apod.). Nepostačuje obecné a blíže nezdůvodněné očekávání, že „ročně 

bude takovýchto sporů zahájeno v řádu jednotek či desítek“ (str. 105 

důvodové zprávy). 

Jsme si vědomi, že výše uvedené se sice bezprostředně dotýká civilní 

větve justice, avšak případný vyšší nápad a/nebo vyšší složitost a časová 

náročnost projednávaných případů by se nepochybně dotkla – byť 

nepřímo – i fungování správního soudnictví na úrovni krajských soudů.  

 

 

Například bude-li kvůli nové agendě nutné personálně posílit civilní 

úseky krajských soudů (které budou rozhodovat o hromadných žalobách 

v prvním stupni – viz § 10 návrhu) může se to nepříznivě dotknout 

obsazování personálně nedostatečně vybavených úseků správních na 

týchž soudech. Tento problém může být nejvýraznější u Městského soudu 

v Praze. Obecně je místně příslušný pro hromadné žaloby obecný soud 

žalovaného (§ 10 odst. 3 návrhu). Máme-li za to, že hromadné žaloby 

budou podávány zejména proti významným obchodním korporacím, lze 

i bez empirických dat usuzovat, že většina z nich bude mít zapsané své 

sídlo v Praze. Místně příslušným soudem pak bude právě Městský soud 

v Praze, jenž se – přinejmenším v oblasti správního soudnictví – již nyní 

hromadné řízení „pohltilo“ dříve 

zahájené individuální řízení). 

 

Do obecné části důvodové zprávy byly 

doplněny kvalifikované odhady ohledně 

počtu možných hromadných soudních 

sporů, které by se do budoucna mohly ročně 

na soudech objevit. 
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potýká s vysokým nápadem a nadprůměrnou délkou řízení v porovnání s 

ostatními krajskými soudy. 

 

Předkladatelé přitom zřejmě předpokládají zachování současného stavu 

systematizace soudcovských míst, jestliže uvádějí v důvodové zprávě, že 

„nedojde ke snížení fixních nákladů, tyto náklady, které si chod soudního 

systému mandatorně vyžaduje, budou nadále využity účelněji a 

efektivněji než dnes“. Také vlastní „soudcovský a administrativní aparát“ 

se podle předkladatelů jen „přerozdělí tak, aby vyřizoval jiné typy sporů“ 

(str. 79 důvodové zprávy). 

 

 

K této dílčí otázce tedy uzavíráme, že předkladatel předpokládá pozitivní 

dopad navrhované úpravy na fungování justice, aniž by k tomu měl oporu 

v odborných odhadech či analýzách. Přitom sám připouští, že navrhovaný 

zákon naopak bude podněcovat ke vzniku nové agendy, která - z povahy 

věci - bude mimořádně náročná. Není proto zřejmé, jaká bude bilance 

kladů a záporů nové úpravy z pohledu zatížení justiční soustavy. Je docela 

dobře možné, že celkový vývoj si vyžádá výrazné personální i rozpočtové 

posílení přinejmenším na úrovni krajských soudů, jež může být v 

konečném důsledku i na úkor tolik potřebného personálního posílení 

správního soudnictví na téže úrovni. 

 „Vyprázdnění“ pravomoci správních orgánů v rozhodování o 

soukromoprávních sporech 

 

Celá řada veřejnoprávních předpisů zakládá pravomoc správních orgánů 

(jak je definována v ustanovení § 244 občanského soudního řádu) k 

rozhodování soukromoprávních sporů (Český telekomunikační úřad, 

Energetický regulační úřad a další). Návrh však předpokládá, že o 

hromadných žalobách budou rozhodovat výlučně soudy, byť by jinak 

byla dána pravomoc jiného orgánu (§ 9 odst. 1 návrhu). Je také nesporné, 

že pravomoc správních orgánů byla založena právě proto, že správní 

orgány jsou vybaveny potřebnou sektorovou odborností a poskytnou 

subjektivním právům účastníků řízení (jimiž jsou často sp otřebitelé) 

rychlejší a účinnější ochranu oproti soudům.  

Vysvětleno. 
Do stávajících pravomocí správních orgánů 

se nijak nezasahuje, pouze se zde normuje 

vztah nového systému k dosud existujícím 

mechanismům. Z důvodu nákladnosti a 

složitosti hromadných řízení byl přitom 

zvolen model, kdy o nich může rozhodovat 

výhradně soud (a nikoliv správní orgán). 

 

V této souvislosti je třeba říci, že otázka 

pravomoci v agendách spadajících pod 

ČTÚ, ERÚ apod. byla řešena přímo s těmito 

orgány a byla zvažována i varianta 
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Jestliže návrh nyní správním orgánům tuto pravomoc odnímá, působí tím 

proti smyslu příslušné právní úpravy a především přesouvá agendu těchto 

sporů zpět na obecné soudy [s možným nezamýšleným následkem 

nárůstu soudní agendy – k tomu viz část (a) výše]. Je sice pravdou, že 

rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních sporech i nyní 

přezkoumávají soudy v řízení podle části páté občanského soudního řádu. 

Je však přinejmenším otázkou, zda nová agenda hromadných žalob, která 

správní orgán zcela „vynechá“, nebude dáleko četnější a – jak naznačeno 

výše – současně i složitější. 

 

K této dílčí otázce tedy uzavíráme, že naše podezření, že návrh povede k 

významnému nárůstu zatížení soudů, potvrzuje i to, že návrh odnímá 

pravomoc rozhodovat soukromoprávní spory správním orgánům, je-li 

podána hromadná žaloba. Předkladatelé by na tuto námitku zřejmě 

reagovali tak, že toto řešení je racionální, protože namísto mnoha sporů, 

jimiž by se zabýval správní orgán, zde bude jen spor jediný („hromadný“) 

– jenže ten nově bude řešit právě soud.  

„hromadného správního řízení“. Po diskuzi 

s uvedenými subjekty, které se jednohlasně 

shodly na tom, že na uvedená řízení nemají 

kapacity ani zázemí, a že by se nakonec 

stejně spor podle části páté OSŘ dostal 

k soudu, bylo nakonec přijato rozhodnutí, že 

v případě hromadného sporu spadajícího do 

jejich agendy bude mít pravomoc 

rozhodovat pouze soud. 

 Akreditace správců skupiny 

Osoba tzv. „správce skupiny“ bude mít významná oprávnění ve vztahu 

ke skupině (např. § 38 a 39 - právo podat hromadnou žalobu, § 58 - vedení 

seznamu odhlášených osob, § 76 - dojednání smíru, § 92 - složení jistoty, 

§ 105 - zpracování návrhu na vypořádání, § 116 - podání odvolání apod.) 

Považujeme za vhodné, aby byla úprava udělování, odebírání a rušení 

akreditací (§ 174 a 175 návrhu) výslovně doplněna o vztah ke správnímu 

řádu a úprava dohledu (§ 178 návrhu) o vztah ke kontrolnímu řádu. Dále 

doporučujeme, aby byla výslovně stanovena forma úkonu, jímž bude 

docházet k odnětí akreditace (§ 175 odst. 1 a 2 návrhu) – tedy rozhodnutí. 

Tímto budou jasně stanoveny požadavky na jeho podobu a obsah a 

současně se zabrání případným otázkám ohledně užití odpovídajícího 

žalobního typu ve správním soudnictví.  

 

Akceptováno. 

Pokud jde o vztah ke kontrolnímu řádu, ten 

vyplývá již ze samotného § 1 kontrolního 

řádu: Tento zákon upravuje postup orgánů 

moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků, jiných orgánů a 

právnických nebo fyzických osob, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy (dále jen „kontrolní orgán“), při 

kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, 

jiných orgánů, právnických a fyzických osob 

(dále jen „kontrolovaná osoba“). Uvedená 

skutečnost však byla doplněna do 

odůvodnění. 
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Subsidiarita správního řádu byla 

z opatrnosti doplněna přímo do zákona.  

 

Forma rozhodnutí byla u odnětí akreditace v 

§ 175 upravena. 

 Chybějící provázanost navrhované úpravy s o.s.ř. a chybějící úprava 

soudních poplatků 

Předkladatelé nepovažují za nutné, aby návrh byl spjat s reformou 

civilního procesu (probíhající příprava civilního řádu soudního jako 

nového procesního kodexu pro sporné řízení). Podle nich přiměřená 

subsidiární aplikace civilního procesního kodexu (slovy návrhu „zákona 

upravujícího civilní soudní řízení“) (§ 8 návrhu) bude díky široké 

formulaci návrhu zajištěna, ať již kodexem bude existující občanský 

soudní řád, anebo nový předpis (str. 102 důvodové zprávy). Předkladatelé 

však opomíjejí otázku koncepčnější: zda by nebylo vhodnější s 

navrhovanou úpravou počkat do doby, kdy se ustálí předloha nového 

civilního kodexu. Pak by již připravovali návrh zákona se znalostí celé 

nové koncepce civilního řízení.  

 

Dále podle předkladatelů má soudní poplatek hrát významnou regulativní 

úlohu proti zneužití institutu hromadné žaloby, avšak změna zákona o 

soudních poplatcích nebyla předložena. Důvodová zpráva k návrhu 

obecně odkazuje na (dosud neexistující) doprovodný zákon a uvádí, že 

soudní poplatek bude stanoven „v takové výši, aby na jednu stranu odradil 

od podávání zneužívajících žalob, a to zejména ve spojení s podmínkou 

prokázání solventnosti, jejíž výše se bude odvíjet od žalovaného plnění. 

Na druhé straně jej však nelze přecenit, neboť jinak by mohla být cesta k 

soudní ochraně omezena jen pro vyvolené…“ (str. 30 důvodové zprávy). 

Jak uvedeno, soudní poplatek má být podle předkladatelů jednou z 

„pojistek proti zneužití“ institutu hromadné žaloby. Ponecháme stranou 

samotnou zvláštnost, že předkladatelé předpokládají pokusy o zneužití 

hromadné žaloby ještě před přijetím jejich návrhu. Je-li tomu ovšem tak, 

pak by bylo nejvhodnější výši poplatku určit v příslušné novele zákona o 

soudních poplatcích, která však předložena nebyla. 

 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Výše soudního poplatku je řešena 

v doprovodném změnovém zákoně, kterým 

se mj. novelizuje i zákon o soudních 

poplatcích. 

 

To, proč byla zvolena koncepce 

samostatného zákona, s nímž se „nečeká“ na 

rekodifikaci, bylo dostatečně zdůvodněno 

ve věcném záměru, schváleném vládou 

usnesením č. 210 ze dne 4. dubna 2018. 

 

Samostatná legislativní úprava plyne jednak 

z odlišnosti právní úpravy (odlišné pojetí 

některých zásad, stran řízení apod.), 

z komplexnosti právní úpravy (nezbytnost 

řešit i exekuci a insolvenci), z rozsáhlosti 

právní úpravy, a zejména též v ČR obecně 

přijímanému přístupu k civilnímu procesu, 

který je založen na principu dekodifikace 

(samostatný předpis pro sporné a nesporné 

řízení, pro exekuční řízení, pro insolvenční 

řízení, pro soudní poplatky apod., což se 

nemá měnit ani do budoucna). 

 

Ze všech těchto důvodů je odůvodněna 

nejen samostatná právní úprava, ale i též to, 

že není nezbytné vyčkávat na přijetí nového 

CŘS. Zákon je totiž připravován neutrálně 

tak, aby byl plně použitelný i po přijetí 
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Výše uvedené zde nehodnotíme z hlediska systematičnosti a 

koncepčnosti návrhu; uvádíme to zde spíše jako další doklad jisté 

uspěchanosti a nedostatečné promyšlenosti návrhu. Tak zásadní změna 

procesní koncepce jako je institut hromadné žaloby by jistě zasloužila 

více času a pozornosti ze strany předkladatelů a koncepční provázanost 

se zásadami nového civilního procesu a reformou soudních poplatků. 

rekodifikace civilního procesu, navíc je 

natolik svébytný, že uvedené posečkání 

nebylo vyhodnoceno jako nezbytné. 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže 

Mgr. Jiří Plachý 

tel. 542 167 784 

jiri.plachy@compet.cz 

JUDr. Luboš Rybák 

lubos.rybak@uohs.cz 

 

Úvodem konstatuji, že předložený návrh zákona reaguje na situaci, kdy 

současná legislativa v České republice neupravuje kolektivní ochranu 

individuálních práv jednotlivců v kolektivním řízení (tzv. class action), 

resp. právní řád upravuje jen některé dílčí aspekty, které jsou roztříštěny 

po celém právním řádu a procesní otázky jsou ošetřeny velmi 

nedostatečně. 

 

Návrh proto reaguje na několik zásadních problémů, kterými jsou 

neefektivnost a nákladnost vymáhání práv z hromadných událostí, 

zbytečná zatíženost soudů opakovaným projednáváním stejných otázek, 

různé posuzování stejných případů, skutečnost, že se hromadné nároky 

v bagatelní výši nevyplatí vymáhat, z čehož plyne, že subjekty, které 

jednají nepoctivě, těží z této nevymahatelnosti drobných nároků, čímž 

získávají neoprávněnou konkurenční výhodu oproti poctivým 

podnikatelům. 

 

Obecným účelem navrhované úpravy je proto přijmout jediný zákon 

(který bude povahou lex specialis k ostatním právním předpisům), který 

souhrnně a komplexně upraví hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů, 

na které není vůbec či nedostatečně pamatováno. Podstata hromadné 

žaloby by tedy měla spočívat v tom, že jednou žalobou budou uplatněny 

všechny nároky vzniklé z jediné protiprávní činnosti, které tak lze vymoci 

v jednom soudním řízení. Lze přitom uplatňovat nároky vzniklé ze 

soukromoprávních vztahů (jako typickou oblast důvodová zpráva uvádí 

právě oblast soutěžního práva). Důvodová zpráva k zákonu dále hovoří o 

tom, že by v souvislosti s ochranou hospodářské soutěže 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 konečném důsledku i 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě byl vztah obou zákonů 

jasně vymezen. 

 

Pokud je podána anebo má být podána 

individuální žaloba, postupuje se podle 

zákona o náhradě škody v oblasti 

hospodářské soutěže. 

 

Byla-li podána hromadná žaloba anebo je-li 

zpřístupnění důkazních prostředků 

navrhováno v souvislosti s podáním 

hromadné žaloby, použije se úprava 

v zákoně o hromadných žalobách. 
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koncových zákazníků. Cílem hromadné žaloby je tak podle důvodové 

zprávy mimo jiné narovnání hospodářské soutěže, čehož může být 

dosaženo právě a jen tím, že nepoctivě získané prostředky budou od 

žalovaného odčerpány zcela a nikoliv jen v částečném rozsahu, 

odpovídající míře ochoty každého jednotlivce tyto nároky samostatně 

vymáhat.  

 

Vzhledem k uvedenému považuji návrh zákona jako takový za pozitivní 

změnu, kterou podporuje. Vzhledem k tomu, že jde o normu upravující 

civilní řízení, netroufá si Sekce řešit jednotlivosti návrhu, neboť jí toto 

nepřísluší.  

 

Přesto však chci poukázat na vztah 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 některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) a navrhovaného zákona 

o hromadných žalobách. Obě normy totiž obsahují ustanovení o řízení o 

zpřístupnění důkazů (obsažená v § 143 a násl. návrhu zákona, inspirovaná 

právě ustanoveními zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské 

soutěže). Jak je opakovaně traktováno v důvodové zprávě k návrhu, lze 

čekat, že případy z oblasti hospodářské soutěže budou často právě těmi, 

kde se institut hromadných žalob bude využívat. Z přechodných 

ustanovení zákona ani z důvodové zprávy však nevyplývá, jaký mají tyto 

dva zákony mezi sebou vztah. Je tedy otázkou, dle jaké právní úpravy se 

bude postupovat v řízení o zpřístupnění důkazního prostředku v případě 

podání hromadné žaloby na náhradu škody v oblasti hospodářské 

soutěže? Jak bylo řečeno výše, z důvodové zprávy jasně vyplývá, že 

oblast hospodářské soutěže je pro navrhovaný zákon stěžejní, neboť 

z této oblasti lze (s ohledem na její povahu) hromadné žaloby očekávat. 

Z tohoto důvodu je nutné předejít možným výkladovým nejasnostem.  

 

Navrhuji proto, aby tato nejasnost byla odstraněna, např. jasným 

vymezením vztahů uvedených zákonů v důvodové zprávě.   
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Tato připomínka je doporučující. 

 

 

 

Hospodářská komora 

Miluše Kohoutková 

 

Zakonu@komora.cz 

Pripominkovani@komora.cz 

 

1. Není zpracovaná RIA 

Ministerstvo nepředložilo k návrhu zákona RIA. Domníváme se, že 

předložení hodnocení dopadu regulace daného zákona je nezbytné. I 

věcný záměr zákona o hromadných žalobách obsahoval zpracovanou 

RIA. Předkládaný zákon se velmi liší od předloženého věcného záměru, 

a je tedy třeba jeho posouzení z pohledu RIA. V RIA je pak nutné i hlubší 

posouzení, zda je nezbytné přijímat samostatný zákon či zda ke stejnému 

účelu nelze dojít inkorporací pravidel pro hromadné řízení do stávajících 

právních předpisů. Předložený zákon bude mít nepochybně finanční 

dopady jak na straně žalovaných, tak i na straně žalobců, a proto je 

nezbytné zpracování ekonomických dopadů pro jednotlivé varianty, jež 

jsou povinně zpracovávány dle pravidel RIA. Na straně žalovaných se 

náklady mohou projevit například v nákladech na medializace, k zajištění 

prostředků proti šikanózním žalobám apod., na straně žalobců se návrh 

zákona projeví v navýšení cen služeb a zboží. Předpokládáme, že 

předkladatel disponuje přesvědčivými kvantifikacemi, které by rozptýlily 

zejména národohospodářské obavy spojené s implementací 

navrhovaného institutu hromadných žalob do našeho právního řádu. 

Nebude-li návrh pozastaven, resp. stažen, musí být doplněn o 

ministerstvem provedené odhady jeho dopadů. 

Podle hrubého rámcového odhadu Hospodářské komory ČR by totiž 

přijetím zákona v ministerstvem navržené podobě již v průběhu ročního 

legisvakančního období došlo k razantnímu zvýšení cenové hladiny. 

Hrubě odhadujeme zvýšení inflace o 2 až 3 procentní body. Producenti a 

prodejci zboží a služeb by v obavě z budoucích hrozeb byly nuceni 

k jejich ošetření prostřednictvím zvýšení cen svých výstupů a vytvoření 

potřebných zdrojů ke krytí budoucích rizik. Lze přitom důvodně 

předpokládat, že by nemuselo jít o efekt jednorázový. 

V důsledku dále popsaných rizik vyplývajících z vlastní aplikace zákona 

by jen po prvních dvou až třech letech účinnosti zákona mohl být hrubý 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

Velice rozsáhlá závěrečná zpráva RIA byla 

zpracována k návrhu věcného záměru, tato 

rovněž odůvodnila základní koncepční 

směřování návrhu zákona, poměrně 

podrobně vypočítala případné finanční 

dopady a další aspekty návrhu. Byla též 

velice kladně přijata Pracovní komisí RIA. 

Vzhledem k tomu, že veškeré potřebné 

zhodnocení již bylo provedeno, nepřinesla 

by nová zpráva RIA nic nového. 

 

Z tohoto důvodu byla návrhu zákona 

udělena výjimka z povinnosti předložit 

návrh spolu se zprávou RIA (srov. k tomu 

Plán legislativních prací na rok 2019 

schválený usnesením vlády č. 830 ze dne 12. 

prosince 2018). 

 

Na základě uplatněných připomínek však 

bude dopracována kapitola o dopadu zákona 

na podnikatelské subjekty. 

 

Co do dopadů odkazujeme na závěrečnou 

zprávu RIA, která byla podkladem pro 

schválený věcný záměr zákona o 

hromadných žalobách. 
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domácí produkt v úhrnu o 4 až 5 procent nižší, než kdyby tato nová 

regulace nebyla přijata. Návrh tak má potenciál výrazně poškodit 

ekonomické a sociální prostředí, narušit existující rozpočtovou stabilitu 

(kterou nezachrání ani případný příjem státu z nevyužitých vysouzených 

prostředků), zvrátit konvergenční proces a zmařit úsilí alespoň o udržení 

konkurenceschopnosti české ekonomiky.¨ 

 2. Nesoulad s doporučením Evropské Unie a připravovanou 

evropskou směrnicí a načasování návrhu 

Návrh podle našeho názoru nedostatečně vychází z Doporučení Komise 

ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní 

právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských 

státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie.  

Odchylku je třeba spatřovat zejména ve třech oblastech. První je 

připuštění široké kategorie žalob v režimu opt-out. Použitelnost režimu 

opt-out je definována jen velmi vágně, v zásadě jedinou podmínkou je, 

že pohledávka jednotlivého člena skupiny činí 10 000,- Kč nebo méně (v 

případě opakovaných plnění postačí, že tento limit splňuje jednotlivé 

plnění). Spotřebitelské spory přitom zpravidla tuto hranici splňují. Nelze 

tedy hovořit o tom, že by se jednalo o úzce definované odůvodněné 

výjimky, jak vyžaduje Doporučení Komise. Naopak, např. z dikce § 32 

(„Přihlašovací hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že 

nejsou splněny podmínky pro vedení odhlašovacího hromadného 

řízení.“) je patrné, že návrh považuje řízení v režimu opt-out jako zásadu 

a řízení v režimu opt-in jako výjimku z této zásady, tedy pravý opak 

Doporučení Komise. 

Druhým zásadním rozporem s Doporučením Komise jsou odměny 

správce skupiny závislé na výsledku sporu. Doporučení komise v bodu 

32 připouští odměny závislé na výsledku sporu jen výjimečně, v návrhu 

zákona jsou však pravidlem. Návrh zákona ale jinou variantu vůbec 

nepřipouští. 

Konečně třetím je princip, podle kterého přisouzená částka, o kterou se 

žádný člen skupiny nepřihlásil, připadá státu. Zde je narušen princip 

neuplatňování penalizačních náhrad. To je ale zřejmě jediný smysl, který 

toto ustanovení má: potrestat žalovaného více, než kolik je reálná náhrada 

těm, kdo se o ni přihlásili. 

Částečně akceptováno. 

Co do souladu návrhu s připravovanou 

směrnicí a doporučením Komise 

odkazujeme na podrobné porovnání obou 

předpisů uvedené v obecné části důvodové 

zprávy, z něhož vyplývá, že žádný nesoulad 

nebyl identifikován. Odbor kompatibility 

ÚVČR uvedené zdůvodnění potvrdil a 

neshledal v něm jakékoliv problémy. 

 

Zejména co se týče směrnice, je klíčový čl. 

1 odst. 2 návrhu směrnice, který zcela 

jednoznačně určuje úroveň harmonizace 

jako minimální a dává členským státům 

diskreci zavést si do národního řádu vlastní 

systémy. 

 

Dále je též třeba zdůraznit, že opt-out je ve 

směrnici povinný pro bagatelní nároky a 

v tomto ohledu je tedy možné se na 

doporučení nazírat jako na překonané (což 

ostatně potvrdili zástupci Komise při 

projednávání návrhu na PS Rady). 

 

Na základě připomínky však došlo 

k posílení role neziskových subjektů, jejich 

přesnějšímu vymezení v souladu se 

směrnicí, k zakotvení podmínky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



Evropská komise dále připravuje návrh směrnice o 

reprezentativních žalobách (actiones populare). Cílem tohoto návrhu je 

ochrana spotřebitelů a v souladu s evropskou praxí návrh směřuje 

primárně na zdržovací žaloby tj. zákaz dalšího chování žalované strany a 

pouze při splnění dalších požadavků také na žaloby o náhradu škody 

(resp. žaloby na vydání obecného konstatování vzniku škody, kterou si 

pak každý poškozený žaluje individuálně). Ani s koncepcí tohoto návrhu, 

který 26. 3. 2019 na svém plenárním zasedání schválil v upravené podobě 

Evropský parlament, a který tedy vstoupí do vyjednávání o konečné 

podobě směrnice v rámci trialogu, není ministerský návrh příliš souladný: 

- návrh EK míří jen na spotřebitele, naopak tuzemský návrh pracuje 

se všemi věřiteli 

- návrh EK vyžaduje, aby kvalifikovaný zástupce, tj. strana, která 

může žalobu vést, byl vždy neziskovým subjektem, naopak předložený 

tuzemský návrh počítá s tím, že se bude jednat o subjekty motivované 

ziskem 

- návrh EK vylučuje finanční dohodu s právním zástupcem žalobce, 

kromě běžné servisní služby (právníci nesmí být financování přes success 

fee a i jejich odměny musí být vytvořeny tak, aby motivovaly strany k 

nedohodě apod.), tuzemský návrh s tím mlčky počítá. 

Doporučujeme proto počkat na konečnou podobu směrnice. V současné 

době není Česká republika v časové tísni, protože jak je uvedeno výše, 

směrnice zatím přijata nebyla. Navíc návrh směrnice počítá s 

osmnáctiměsíční lhůtou pro implementaci národními státy (čl. 19 

směrnice). Je zde tedy prostor pro posečkání a vylepšení návrhu zákona. 

Pokud jde o načasování ministerského návrhu, dodáváme, že po přijetí 

nového procesního kodexu bude s největší pravděpodobností nutné zákon 

o hromadných žalobách novelizovat, přičemž se nejspíše bude jednat o 

rozsáhlou novelizaci. Proto doporučujeme zvážit, zda by nebylo 

vhodnější vyčkat přijetí nového procesního kodexu a zákon o 

hromadných žalobách buď začlenit přímo do tohoto kodexu, nebo ho 

ponechat jako samostatný zákon, ale který připravován paralelně s novým 

kodexem. A to tím spíše, že návrh zákona obsahuje řadu institutů a 

pravidel radikálně se odlišujících od současného pojetí civilního 

sporného procesu (typicky návrh potlačuje na řadě míst základní princip 

transparentního financování a dále též 

k jednoznačné preferenci opt-in. 
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civilního procesu, jímž je rovnost stran, princip žalobce jakožto osoby 

ovládající daný spor, princip „sám sobě si neškodit“ apod.). 

 3. Odhlašovací hromadné řízení 
V předloženém znění zákona je navrhovaná právní úprava hromadných 

žalob neakceptovatelná, neboť nenaplňuje vytyčené cíle a integrálně 

nezapadá do stávajícího právního řádu. Návrh zákona vychází z 

odhlašovacího hromadného řízení, jehož úprava je nesystémová, 

popírající princip rovnosti stran v civilním řízení, zasahující do práva na 

spravedlivý proces a základních zásad civilního řízení, a to aniž by pro 

takový zásah byl důvod, který by jej ospravedlňoval. Návrh zákona je 

hrubě nevyvážený co se týče práv a povinností žalobce a žalovaného, kdy 

nepokrytě straní žalobci, ať jím je jakýkoliv z připuštěných subjektů. 

Žalovaný je od počátku stavěn do role odsouzeného. Důvodová zpráva v 

tomto kontextu neposkytuje řádné odůvodnění takového brutálního 

zásahu do civilního řízení, resp. do postavení stran řízení. Například 

požadavek na zpřístupnění dokumentů ještě před zahájením hromadného 

řízení. Odůvodnění takového požadavku v důvodové zprávě je zcela 

zavádějící a jednostranné, když nepokrytě uvádí, že tato možnost dá 

stranám, fakticky ovšem jen potenciálnímu žalobci, možnost získat 

informace o věci před podáním žaloby. Nebo neodůvodněně zaváděnou 

po vzoru americké class action odměnu žalobce za „odvahu“ podat 

hromadnou žalobu, nesoucí veškeré riziko neúspěchu ve věci (což je ale 

typické pro každé soudní řízení).  

Odhlašovací hromadné řízení nepřispívá k odstranění racionální apatie, 

jíž v důvodové zprávě zmiňuje předkladatel, ale slouží k naprostému 

nahrazení vůle jednotlivých žalobců (fikci jejich vůle). Odhlašovací 

hromadné řízení nejen, že popírá tradiční zásady civilního řízení, ale 

zejména neúměrně zvýhodňuje žalobce, který je právní úpravou jaksi 

automaticky postaven do role zástupce často i obrovské skupiny členů, 

což jej staví prakticky na roveň ústředním orgánům státní správy a nedává 

dostatečné záruky ochrany proti šikanózním žalobám na žalovaného. I v 

důvodové zprávě se na straně 64 hovoří, že „Jak plyne z výše nastíněných 

Částečně akceptováno. 

Úplné vypuštění odhlašovacího 

hromadného řízení není možné, neboť jde o 

požadavek směrnice, kde i sama HKČR 

uvádí, že je nezbytné zajistit soulad (viz 

připomínku výše). Nadto bylo shledáno při 

tvorbě věcného záměru, že u bagatelních 

nároků jde o jediný možný mechanismus, 

který může v praxi fungovat. 

 

Došlo nicméně k výraznému omezení 

odhlašovacího hromadného řízení, kdy 

jednoznačně preferovaným má být systém 

přihlašovací, částka byla snížena o 50% cca 

na 5 000 Kč. Mimo to je vedení 

odhlašovacího hromadného řízení 

podmíněno souhlasem alespoň 50 členů 

skupiny anebo neziskového subjektu. 
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argumentů, zavedení hromadných žalob do českého právního řádu v 

podobě, která se navrhuje, je čistě politickým rozhodnutím.“. Jak je vidět, 

tak i samotné zavedení hromadného řízení není dostatečně odůvodněno, 

a zdůvodnění typu „čistě politického rozhodnutí“ je ve vztahu k 

zaváděným abnormalitám civilního procesu neadekvátní. Stejně je tomu 

i u odhlašovacího hromadného řízení. V důvodové zprávě, i s ohledem na 

to, že nebyla zpracována RIA, není zdůvodněna volba mezi 

reprezentativní a skupinovou hromadnou žalobu, stejně tak i preference 

odhlašovacího řízení před zákonem sekundárně upraveným 

přihlašovacím řízením. Návrh evropské směrnice k zástupným žalobám 

vychází z reprezentativního typu hromadné žaloby. Rovněž v návrhu 

zákona zvolený typ hromadné žaloby nekoresponduje s úpravou 

hromadného řízení v právních řádech okolních států. V důvodové zprávě 

je uvedeno, že … k zavedení hromadných žalob se již uchýlila většina 

států v Evropě, některé i v režimu odhlašovacího hromadného řízení, a v 

zámoří  class action funguje již několik desítek let.“. Ve státech 

sousedících s ČR však jde zásadně o opt-in hromadné žaloby /Polsko 

zvolilo opt-in hromadnou žalobu, Maďarsko opt-in vzorovou žalobu, 

Německo opt-in vzorovou žalobu, Rakousko modelovou opt-in žalobu/. 

Našemu právu blízké státy Rakousko a Německo obecnou úpravu 

hromadných žalob nemají. V jejich právních řádech se konkrétní forma 

úpravy hromadných žalob nachází, avšak bez potřeby speciálního 

zákona. 

Hromadná žaloba v ČR by proto měla být institutem procesního práva, 

které představuje nejzazší možnost pro uplatnění práva jednotlivců na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny, a nikoliv nástrojem, který lze 

snadno zneužít např. pro účely nekalé hospodářské soutěže mezi 

právnickými osobami (soutěžiteli). 

Z historie české i komunitární právní úpravy vyplývá, že právě 

spotřebitelé patří mezi slabší smluvní strany, jejichž ochraně je věnována 

zvýšená pozornost. I v důvodové zprávě jsou jako hlavní adresáty 

hromadného řízení zmiňováni především samotní spotřebitelé. Nově 

zaváděný institut hromadné žaloby by měl tedy mířit právě na 

spotřebitele ve spotřebitelských sporech. Tímto směrem míří i zmiňovaná 

evropská legislativa. V důvodové zprávě jsou uvedeny dva konkrétní 
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případy nezbytnosti zavedení hromadných žalob do českého právního 

řádu, a to na straně 42 a 43, a v obou případech se jedná vždy o 

spotřebitele. Fakticky navržená podoba odhlašovacího hromadného 

řízení se ale jeví jako pobídka pro třetí osoby (nikoliv spotřebitele) 

vytvářet imaginární hromadné nároky proti (především) velkým a 

solventním společnostem, a podpořit tyto nároky (zcela iluzorním, neboť 

pouze fiktivním) souhlasem údajných žalobců. 

S odstraněním nepotřebného institutu odhlašovacího hromadného řízení 

je pak spojena možnost vyhnout se navazujícím, a to velmi 

problematickým institutům, zavedeným do zákona právě proto, aby 

vedení odhlašovacího hromadného řízení (řízení bez žalobců) bylo vůbec 

možné, jako např. vedení seznamů odhlášených žalobců, povinnost 

předkládat před samotným zahájením hromadného řízení informace a 

dokumenty apod. 

Je dále s podivem, že k předloženému návrhu zákona o hromadných 

žalobách není zpracována RIA, a to navzdory tomu, že k věcnému záměru 

k tomuto zákonu RIA zpracována byla. A to navíc za situace, že 

předkládaný návrh zákona se liší od věcného záměru. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit odhlašovací 

hromadné řízení a hromadné řízení vést pouze v režimu 

přihlašovacího řízení. Dále pak vést hromadné žaloby pouze ve 

spotřebitelských sporech. Dále pak ponechat práva žalobce v rozsahu 

stanoveném stávající úpravou civilního procesu, zejména pak pokud 

jde o vedení skupiny a úhradu odměny žalobce.  

Nebude-li předkladatel akceptovat tuto připomínku, navrhujeme 

důsledně uplatňovat princip, že přihlašovací hromadné žaloby jsou 

přípustné vždy, zatímco odhlašovací hromadné žaloby jsou přípustné 

pouze tam, kde nelze rozumně použít hromadnou žalobu 

přihlašovací.  

 4. Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku  

Zákon o hromadných žalobách počítá s možností podání návrhu na 

zpřístupnění důkazního prostředku, a to i před samotným podáním 

hromadné žaloby. Tuto úpravu považujeme za excesivní, protože v 

zásadě přebírá institut discovery z amerického soudního řízení. Tento 

Částečně akceptováno. 

Povinnost zakotvit uvedený institut vyplývá 

z čl. 13 směrnice, není proto možné jej 

vypustit.  
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institut je pro žalované obvykle velmi nákladný, protože při něm dochází 

k zpřístupňování velmi obsáhlého množství dokumentů.  

Navíc v českém právním řádu existuje tzv. povinnost vysvětlovací, na 

kterou odkazuje i důvodová zpráva (viz str. 233). Navrhujeme proto 

řízení o zpřístupnění důkazního prostředku ze zákona o hromadných 

žalobách vyškrtnout, protože stávající právní úprava obsahuje dostatek 

možností, jak se může žalobce dostat k relevantním informacím.  

Alternativně navrhujeme omezit řízení o zpřístupnění důkazních 

prostředků jen na spotřebitelské spory (pokud předkladatel setrvá u své 

představy širokospektrálních hromadných žalob) a doplnit další pojistky 

proti jeho zneužití.  

Předložená úprava neobsahuje dostatečné pojistky proti zneužití 

předložených dokumentů, navíc se vztahuje i na dokumenty obsahující 

bankovní a obchodní tajemství. Není ani stanovena povinnost využít 

poskytnuté dokumenty jen pro účely řízení o hromadné žalobě. Za 

situace, kdy lze hromadnou žalobu podat i mezi podnikateli, zde hrozí 

velké riziko zneužití těchto informací konkurenty. 

Zákon sice počítá se složením jistoty, nicméně ta je stanovena pouze na 

50 000 Kč (v zákoně o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 

(„ZOHS“) je to 100 000 Kč). Soud sice může za určitých podmínek 

rozhodnout o zvýšení jistoty, nicméně s ohledem na rozhodování soudů 

o jistotách při žádosti o předběžné opatření nelze očekávat, že by soudy 

tuto jistotu významně navyšovaly.  

Pro povinného zde přitom hrozí velmi vysoká újma, zejména pokud dojde 

ke zveřejnění obchodního nebo bankovního tajemství. Tuto újmu pak sice 

může vymáhat, nicméně reálná vymahatelnost je velmi nízká, protože 

tato újma bude obvykle významně převyšovat majetek škůdce. Je zde 

také riziko, že správci mohou k žádosti o zpřístupnění důkazních 

prostředků využít jiný subjekt, který by potom nesl případnou 

odpovědnost za porušení povinnosti mlčenlivosti a bude-li tento subjekt 

fakticky nemajetný, není pak vůbec reálné, že by byly poškozené 

subjekty odškodněny. 

 Na rozdíl od ZOHS je v předloženém zákoně také změkčen požadavek 

na specifikaci dokumentů. V § 10 odst. 3 ZOHS je zakotven požadavek, 

aby v návrhu na zpřístupnění dokumentů bylo uvedeno „co nejpřesnější 

Nicméně z důvodu možných obav byly 

přidány další pojistky do zákona bránící 

případnému zneužití, byla zakotvena citelná 

sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti a 

dále byl rozšířen okruh situací, kdy soud 

zpřístupnění nepřipustí nebo připustí jen 

v omezené míře. 
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označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem“. Zákon 

naproti tomu v § 144 odst. 2 stanoví požadavek na „vymezení 

požadovaných dokumentů, jak to odpovídá dostupným skutečnostem, v 

rozsahu, který lze při vynaložení rozumného úsilí po navrhovateli 

požadovat“. Ze Zákona tedy oproti ZOHS vypadl požadavek na co 

nejpřesnější označení dokumentů. Tento posun oproti ZOHS důvodová 

zpráva nijak nevysvětluje.  

Lze tedy shrnout, že úprava řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 

je postavena příliš obecně a tvoří riziko vynuceného zpřístupnění 

neveřejného know-how, či obchodního tajemství, případně jiných 

důvěrných informací, nesouvisících se sporem. Tuto obavu zesiluje i 

nízká peněžitá jistota k zajištění povinnosti mlčenlivosti, nehledě na to, 

že se bude velmi obtížně prokazovat, kdo a zda vůbec skupina povinnost 

porušila (viz stále se opakující úniky informací z trestních spisů). Dle 

našeho názoru by toto oprávnění měla mít žalující strana pouze v 

odhlašovacím řízení. V přihlašovacím řízení členové skupiny musí dbát 

svých práv. Pokuta za porušení povinnosti zpřístupnit dokumenty je 

zejména v porovnání s výší soudního poplatku za vedení řízení, možné 

sankce pro žalobce za porušení jeho povinností a výší jistoty příliš 

vysoká. 

 5. Předmět úpravy hromadných žalob 

Nelze souhlasit ani s předmětem úpravy hromadných žalob, což jsou 

„spory týkající se práv více osob se stejným či obdobným skutkovým nebo 

právním základem, a to na základě žaloby týkající se práv některé z nich“. 

Vzhledem k tomu, že zákon bude umožňovat hromadné žaloby pro spory, 

které budou mít pouze obdobný skutkový nebo právní základ, bude 

možné hromadnou žalobou uplatňovat nároky, jejichž právní základ bude 

obdobný, ale skutkově spolu nároky nebudou muset souviset (např. nárok 

na náhradu škody způsobený různými jednáními), nebo takové nároky, 

které budou mít obdobný skutkový základ, ale rozdílné právní posouzení 

(např. různé právní nároky plynoucí z jednoho obdobného jednání)  

Hrozí tak zneužívání osobami, které by jinak mohly podat individuální 

žalobu, a nad rámec standardních procesních práv obsažených v OSŘ by 

tyto osoby na straně žalujících měly dle návrhu zákona k dispozici práva 

upravená v návrhu zákona – např. možnost zpřístupnění důkazního 

Akceptováno. 
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prostředku, což by osobě žalované ukládalo (v rozporu s principy 

soukromoprávního řízení) povinnost předkládat proti sobě důkazní 

prostředky.  

Hromadné řízení by se mělo vést jen o (i) nárocích se stejným právním a 

stejným skutkovým základem, popř. o nárocích, které splňují stejnou 

právní kvalifikaci a plynou z jednání, které má obdobné znaky, tzn. o (ii) 

nárocích se stejným a obdobným skutkovým základem. 

 

 6. Působnost zákona 

Je třeba omezit působnost zákona jen na vymáhání práv spotřebitelů 

prostřednictvím renomovaných spolků spotřebitelů, a tím i omezit riziko 

šikanózních návrhů a jejich vysoce škodlivých účinků pro žalované.  

Dle současného návrhu by navíc mohly podávat hromadné žaloby i např. 

skupiny zaměstnanců, dodavatelů, a to ve smyslu výše uvedeného i jen u 

nároků s pouhým obdobným skutkovým nebo právním základem, čímž 

by žalovaní byli stavěni do znevýhodňující situace. 

 

Neakceptováno. 

Uvedený požadavek nelze akceptovat ze 

dvou důvodů. 

Zaprvé, návrh zákona přináší procesní 

úpravu. Pro spornou procesní úpravu je 

přitom typické, že se co do rozsahu 

působnosti neomezuje podle hmotně-

právních vztahů, na které dopadá. 

 

Zadruhé, uvedený požadavek vyplývá 

z Doporučení Komise, přičemž sama HKČR 

uznává, že je potřeba Doporučení 

respektovat (viz výše připomínka č. 2). 

 

 

 

 7. Limitace výše jistoty na 5 mil. Kč 

Tato limitace je nesmyslně nízká a lze předpokládat, že v případě úspěchu 

žalovaného nebude postačovat k pokrytí vzniklé újmy – navíc dle návrhu 

zákona má jistota sloužit pouze k náhradě újmy vzniklé v souvislosti 

porušením povinností v hromadném řízení - není tak zřejmé, zda návrh 

zákona počítá s tím, že jistota by měla krýt škodu/újmu vzniklou 

žalovanému v důsledku nedůvodně podané hromadné žaloby. Tím je 

nastolena dosud nezodpovězená otázka, zda toto bude považováno za 

porušení povinností v hromadném řízení, či nikoli.  

Akceptováno. 
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 8. Nedůvodná povinnost pro obě strany sporu být zastoupen 

advokátem  

Povinnost pro obě strany, že musí být každá z nich zastoupena 

advokátem, nemá racionální důvod. Zejména v případech žalob proti 

velkým korporacím je vlastní právní služba korporace zpravidla na velmi 

vysoké úrovni a má znalosti o provozních záležitostech přinejmenším 

srovnatelné s advokátem. 

Akceptováno. 

 

 9. Výše soudního poplatku 

Navržená výše soudního poplatku povede k bezdůvodným žalobám. 

Soudní poplatek je třeba významně navýšit, aby se minimalizovaly 

případy obstrukčních a šikanózních žalob. 

Bude vypořádáno v rámci doprovodného 

zákona. 

 

 10. Nevyužité vysouzené peněžité prostředky by neměly 

připadnout státu  

V případě uplatnění principu opt-out nevidíme důvod, aby nevyužité 

vysouzené peněžní prostředky připadaly státu. Je to v rozporu s principy 

soukromoprávních nároků. Připadnutí těchto peněžních prostředků státu 

by představovalo veřejnoprávní sankci pro žalovaného, přičemž 

veřejnoprávní sankce jsou řešeny již v jiných předpisech. Zahrnutí této 

konstrukce do návrhu zákona považujeme za jen obtížně obhajitelný 

morální hazard. 

 

Vysvětleno. 
Částka, která je přiznána skupině v rozsudku 

(popř. v navazujícím usnesení o vypořádání 

práv členů skupiny) musí vždy odpovídat 

skutečné škodě. Tj. nemůže nastat situace, 

aby soud přiznal výše, než o co se žalovaný 

skutečně obohatil – nejde tedy o sankční 

náhradu škody, která předpokládá, že 

žalovaný zaplatí více než sám způsobil/oč se 

obohatil. 

 

 11. Nemožnost žalovat stát 

Máme za to, že i stát by mělo být možné žalovat hromadnými žalobami. 

Pokud by tato možnost nebyla umožněna obecně, měla by být umožněna 

alespoň v některých konkrétních případech. Lze se domnívat, že právě u 

vědomí problematičnosti zvolené celkové koncepce hromadných žalob, 

předkladatel vyňal z věcné působnosti zákona žalobu na stát. 

  

Vysvětleno. 

 

Stát není z žaloby vyloučen, naopak. Je 

možné hromadně žalovat i stát, pokud 

uvedené právo proti státu vzniklo z poměrů 

soukromého práva. 

 

 12. Prolomení principu rovnosti stran 

Navrhujeme opětovně zanalyzovat prolamování principu rovnosti stran, 

který je stěžejní zásadou současného občanského civilního procesu. Podle 

našeho názoru není pro nerovnost, resp. předkladatelem navrhovanou 

míru této nerovnosti, racionální důvod. Tato nerovnost (vždy ve prospěch 

Akceptováno. 
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žalobce, resp. vždy v neprospěch žalovaného) se v návrhu zákona 

projevuje např. na mnoha místech (solventnost, délka odvolacích lhůt, 

prekluze práva na náhradu škody, výše pokut). 

Pokud předkladatel i přes výše uvedené principiální výhrady návrh 

nestáhne a bude standardně pokračovat v legislativním procesu, trváme 

na následujících změnách či jejich alternativách. 

 

 Konkrétní zásadní připomínky  

 1. Připomínka k ustanovení § 1 písm. a) 

V § 1 písm. a) se slovo „osob“ nahrazuje slovem „spotřebitelů“ a slovo 

„některé“ slovem „některého“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zúžení osobní působnosti zákona na fyzické osoby – 

spotřebitele. Působnost zákona vymezená v § 1 je příliš široká a dopadá 

na nároky jak fyzických, tak i právnických osob. Takto široké vymezení 

působnosti přispívá k právní nejistotě soutěžitelů a hrozí nárůstem tzv. 

šikanózních návrhů v podobě hromadných žalob. V návrhu zákona 

navrhované pojistky proti těmto návrhům se nejeví jako dostatečné. 

V řadě jiných členských států EU je přitom úprava kolektivního řízení 

zaměřena primárně na ochranu zájmů spotřebitelů, tj. fyzických osob jako 

stran spotřebitelských smluv. Z historie české i komunitární právní 

úpravy vyplývá, že právě spotřebitelé patří mezi slabší smluvní strany, 

jejichž ochraně je věnována zvýšená pozornost. Z obdobné filosofie 

čerpali i autoři návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 

reprezentativních žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů 

představeného 11. 4. 2018 (2018/0089). Přestože legislativní proces k 

návrhu směrnice nebyl dosud ukončen, a podle důvodové zprávy se ji v 

tomto volebním období přijmout nepodaří, již v průběhu jejího 

projednávání v Evropském parlamentu bylo dosaženo shody stran otázek 

její působnosti, tedy na vztahy spotřebitelské. Přestože čl. 1 odst. 2 

citované směrnice nebrání členským státům v přísnější ochraně zájmů 

Neakceptováno. 

Uvedený požadavek nelze akceptovat ze tří 

důvodů. 

 

Zaprvé, návrh zákona přináší úpravu 

civilního sporného řízení. Pro spornou 

procesní úpravu je přitom typické, že se co 

do rozsahu působnosti neomezuje podle 

hmotně-právních vztahů, na které dopadá. 

 

Zadruhé, uvedený požadavek vyplývá 

z Doporučení Komise, přičemž je vhodné 

uvedené Doporučení respektovat. To uznává 

i sama Hospodářská komora ČR (viz 

připomínku č. 2). 

 

Zatřetí, je nefér vůči podnikatelům, aby byli 

v režimu zákona pouze potenciálními 

žalovanými. Naopak je férové, aby mohli 

vystupovat a profitovat z možnosti vedení 

hromadných žalob také na straně žalující. 
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spotřebitelů než je minimální právní rámec obsažený ve směrnici, je 

cílem tohoto ustanovení posílení ochrany toliko spotřebitelů, a nikoliv 

ostatních fyzických či dokonce právnických osob. O úzkém zaměření 

evropské právní úpravy obsažené v návrhu směrnice svědčí i její Příloha 

I obsahující výčet právních aktů EU, na jejichž úpravu se možnost podání 

reprezentativní žaloby vztahuje. 

Hromadná žaloba v ČR by proto měla být institutem procesního práva, 

které představuje nejzazší možnost pro uplatnění práva jednotlivců na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny, a nikoliv nástrojem, který lze 

snadno zneužít např. pro účely nekalé hospodářské soutěže mezi 

právnickými osobami (soutěžiteli). 

I v důvodové zprávě jsou uvedeny dva konkrétní případy nezbytnosti 

zavedení hromadných žalob do českého právního řádu, a to na straně 42 

a 43, a v obou případech se jedná o spotřebitele. 

 2. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1  

Požadujeme dotčené ustanovení upravit, a to následovně: 

„(1) V hromadném řízení soudy projednávají a rozhodují spory, které 

vyplývají ze smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem ve 

smyslu § 1810 an. občanského zákoníku.“  

Odůvodnění: 

Primárním smyslem hromadných žalob je ochrana spotřebitelů. 

Navrhujeme v souladu s výše uvedenou připomínkou zúžení věcné 

působnosti zákona na spotřebitele, resp. na spory vyplývající ze smluv 

uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem podle § 1810 an. 

občanského zákoníku. Předložený návrh je ale velmi maximalistický a 

kromě spotřebitelů pokrývá i např. pracovněprávní nároky, nároky 

vzniklé z hospodářské soutěže i nároky uplatňované obchodními 

partnery, např. dodavateli. To je excesivní jak z hlediska úpravy 

připravované v rámci EU, která se týká pouze spotřebitelů, tak z hlediska 

úpravy v jednotlivých členských státech (viz Zpráva Komise 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru ze dne  

25. 1. 2018, COM (2018) 40 final. 

 (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-

40-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF)).  

Neakceptováno. 

Viz odůvodnění ad 1. 
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 Proto navrhujeme omezení pouze na spotřebitelské spory. Při návrhu 

textace zákona jsme vyšli z úpravy v zákoně č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení, konkrétně z § 2 odst. 1. 

 3. Připomínka k ustanovení § 3 písm. a) 

V § 3 písm. a) se slovo „osob“ nahrazuje slovem „spotřebitelů“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme v souladu s předchozími připomínkami týkající se zúžení 

osobní a věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravu definice skupiny 

pro účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 4. Připomínka k ustanovení § 4  

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Hromadné řízení je možné vést  

a) o právech všech členů skupiny s výjimkou těch, kteří se z řízení 

odhlásili (dále jen „odhlašovací hromadné řízení“), nebo  

b) o právech členů skupiny, kteří se do řízení přihlásili (dále jen 

„přihlašovací hromadné řízení“).  

Odůvodnění:  

Jednou ze základních právních zásad je zásada „Vigilantibus iura scripta 

sunt“, tedy práva náležejí bdělým. Odhlašovací řízení představuje 

prolomení této zásady se závažnými potenciálními důsledky pro 

žalovaného. Navíc tím dochází k porušení principu autonomie vůle, kdy 

se členové skupiny účastní řízení bez jakéhokoli svého projevu vůle. 

Odhlašovacím řízením se zavádí zcela nový institut, který je ojedinělý i 

v rámci EU. V kombinaci s možností požadovat i peněžité plnění včetně 

nároku na náhradu újmy (tedy nejen hmotné škody) to může pro 

žalovaného znamenat zcela zásadní finanční dopad.  

Předkladatelem zákona navržené ustanovení odporuje Doporučení 

Evropské komise o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní 

ochrany týkající se zdržení jednání a náhrady škody v členských státech 

v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU), 

které stanoví nezavádět automatické začleňování poškozených do 

hromadné žaloby. V předmětném doporučení je naopak vyjádřen názor 

Akceptováno částečně. 

Odhlašovací hromadné řízení bylo oproti 

původnímu návrhu výrazně omezeno. In 

concreto: 

- byla dána jasná priorita 

přihlašovacímu hromadnému řízení; 

- částka, kdy je možné odhlašovací 

hromadné řízení, byla snížena o 

50%; 

- byly zakotveny další podmínky pro 

odhlašovací hromadné řízení, zejm. 

nezbytný souhlas 50 členů skupiny, 

případně souhlas neziskové 

organizace; 

- byla zakotvena podmínka 

transparentního financování; 

- byly zpřísněny podmínky, za nichž 

se může osoba ucházet o pozici 

správce skupiny. 

 

Odhlašovací hromadné řízení je nicméně 

nezbytné, byť i v omezené podobě, v návrhu 

zákona zachovat. Kromě toho, že to ukládá 
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upřednostnit právní úpravu hromadných žalob na principu opt-in, který 

předpokládá alespoň minimální iniciativu ze strany poškozených osob. 

Legislativní proces k návrhu směrnice, který by dané doporučení změnil, 

nebyl dosud ukončen, a podle důvodové zprávy se ji v tomto volebním 

období přijmout nepodaří. Nicméně i návrh zmíněné směrnice je založen 

na principu reprezentativní žaloby opt-in. 

V právních řádech států sousedících s ČR je zvolena právě opt-in 

hromadná žaloba /Polsko zvolilo opt-in hromadnou žalobu, Maďarsko 

opt-in vzorovou žalobu, Německo opt-in vzorovou žalobu, Rakousko 

modelovou opt-in žalobu/. Dokonce našemu právu blízké státy Rakousko 

a Německo obecnou úpravu hromadných žalob nemají. V jejich právních 

řádech se konkrétní forma úpravy hromadných žalob nachází, avšak bez 

potřeby speciálního zákona. 

Zákon nijak neupravuje, jak by se v odhlašovacím režimu v případě 

žaloby na peněžité plnění stanovila celková částka, kterou má žalovaný 

uhradit, zejména pokud by každý člen skupiny měl nárok v jiné výši.  

Správce skupiny je finančně motivován na co nejvyšší přiznané částce, 

protože jeho odměna se stanovuje jako procento z přiznané částky. Chybí 

proto dostatečné záruky, že nedojde ke zneužití hromadných žalob.  

Alternativně navrhujeme převzetí belgického modelu, kde o volbě 

přihlašovacího nebo odhlašovacího režimu rozhoduje pro každé řízení 

zvlášť soud, přičemž bere v potaz typ nároků a další relevantní okolnosti. 

sám návrh směrnice (čl. 6(3) písm. b), je 

uvedená potřeba zřejmá ze zahraničních 

zkušeností, kde v posledních 10 letech 

převažuje inkorporace opt-out řízení do 

národních právních řádů. V případě nízkých 

nároků bylo totiž zjištěno, že systém 

přihlašovacího hromadného řízení zde 

nefunguje.  

 

Opt-out existuje mj. v Nizozemsku, Velké 

Británii, Belgii, Norsku, Dánsku, Španělsku, 

Portugalsku, USA, Austrálii či Kanadě. 

 5. Připomínka k ustanovení § 6 

V § 6 se slovo „jednotlivců“ nahrazuje slovy „spotřebitelů ve 

spotřebitelských sporech“. 

Dále požadujeme v tomto smyslu upravit i důvodovou zprávu. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme v souladu s předchozími připomínkami týkajícími se zúžení 

osobní a věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravu definice skupiny 

pro účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. 

V důvodové zprávě se uvádí na str. 99 – „Záměrně je též zdůrazněno, že 

řešení sporu má být spravedlivé a tedy nikoliv nutně zcela odpovídající 

hmotnému právu. Uvedený požadavek se promítá hlavně do ustanovení 

o smíru uzavřeném mezi stranami a do výše odměny, která případně 

připadne žalobci.“ Pokud žalovaný splnil veškeré povinnosti uložené mu 

Neakceptováno. 

Viz výše sub 1. 
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platnými právními předpisy a/nebo smlouvou, nemůže být výsledkem 

hromadného řízení, že je vinen. 

 6. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 3 

Požadujeme upravit přiměřenost zásahu do práva žalovaného, zejména 

stanovit sankci žalobci za jednání v rozporu s touto přiměřeností. 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě na str. 101 se konstatuje, že „Rozsah nezbytnosti a 

přiměřené míry bude v konkrétním případě vždy na soudu, který o 

způsobu a formě uveřejňování rozhoduje v každém konkrétním řízení 

individuálně, a dále též na žalobci, na jehož bedrech leží primární 

břemeno informační povinnosti“. Posuzování přiměřenosti v oblasti 

informování veřejnosti nelze nechat na straně žalobce, jehož zájmy budou 

vždy zcela opačné než zájmy žalovaného. Na žalovaného je třeba až do 

vynesení rozhodnutí pohlížet jako na nevinného. S tím souvisí i § 15 odst. 

3 písm. d) návrhu, který se nezdá dostatečným, zejména pokud není 

možno uložit žalobci žádnou sankci za jednání, které je v rozporu s touto 

povinností. 

Vysvětleno. 

Pokud žalobce poruší svoji povinnost, 

odpovídá za tím způsobenou újmu. Tedy 

sankce tam již dnes existuje a může být 

poměrně citelná. 

 

 7. Připomínka k ustanovení § 8 

Požadujeme upřesnit použití procesních předpisů. 

Odůvodnění: 

Z návrhu není jasné, jaké jsou limity využitelnosti obecného procesního 

práva. To je v rozporu s deklarovaným cílem procesní hospodárnosti a 

odbřemenění soudů. Hrozí totiž nejistota a spory o výklad procesních 

ustanovení. Zákon navíc nezohledňuje věcný záměr zákona o civilním 

řízení soudním.   

 

Akceptováno. 

 

 8. Připomínka k ustanovení § 9 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení v zákoně představuje obrovský zásah do systému správních 

řízení, přičemž by došlo k nesmyslnému přenosu agendy ze správních 

(odborně znalých) správních orgánů na soudy (nepracující v 

Vysvětleno. 
Do stávajících pravomocí správních orgánů 

se nijak nezasahuje, pouze se zde normuje 

vztah nového systému k dosud existujícím 

mechanismům. Z důvodu nákladnosti a 

složitosti hromadných řízení byl přitom 
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každodenním styku v dané oblasti). Stávající praxe je spotřebiteli 

využívána a nečiní v praxi problémy. Je i časově a finančně pro 

spotřebitele příznivá. Přesun agendy z ČTÚ na obecné soudy byl 

zvažován již před mnoha lety, nikdy však k němu nebylo přikročeno 

nejen z kapacitních, ale i odborných důvodů. 

zvolen model, kdy o nich může rozhodovat 

výhradně soud (a nikoliv správní orgán). 

 9. Připomínka k ustanovení § 12 odst. 1 

Požadujeme vypustit odst. 1 a zároveň zrušit označení odstavce 2. 

Odůvodnění: 

Pokud může podat žalobu jeden člen skupiny, odporuje to podmínce 

„početnosti“ hromadného řízení uvedené v § 29 zákona. Navrhujeme 

proto vypustit možnost podat hromadnou žalobu jedním členem skupiny. 

Částečně akceptováno. 

Uvedené ustanovení akcentuje principy 

autonomie vůle a je typické pro skupinové 

řízení v tzv. opt-in variantě.  

 

Do zákona nicméně byla doplněna 

podmínka početnosti skupiny, kdy tato musí 

mít alespoň 10 členů. 

 10. Připomínka k ustanovení § 13 (vztahuje se i k § 15) 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit, a to následovně: 

„(1) Zástupcem skupiny je člen skupiny, který:  

a) udělil souhlas k podání hromadné žaloby podle § 15 odst. 1,  

b) podal hromadnou žalobu,  

c) nastoupil na místo jiného zástupce skupiny anebo na místo správce 

skupiny nebo zájmového spolku, který vystupoval v hromadném řízení 

jako žalobce.  

(2) Právo zástupce skupiny je podkladem pro podání hromadné žaloby a 

rozhodnutí o ní.  

(3) Zástupců skupiny může být více, maximálně však 10.“.  

Odůvodnění:  

Navrhujeme doplnit výslovné ustanovení, že zástupců skupiny může být 

více. Zároveň navrhujeme uvedení maximálního počtu zástupců tak, aby 

bylo možné řízení efektivně vést. 

Aby se maximálně zamezilo účelovým a nedůvodným žalobám, je 

účelné, aby se již v iniciační fázi prokázaly skupinové dopady žalovaného 

jednání a doložení existence skupiny a určení jejího rozsahu a rysů se 

neponechávalo až na certifikační fázi řízení. Požadovanou úpravu je třeba 

rovněž provést v ustanovení § 40, odst. 1 písm. b). 

Akceptováno jinak. 

Uvedená možnost bude doplněna do 

důvodové zprávy.  

 

Do zákona byla doplněna podmínka 

početnosti skupiny v rozsahu alespoň 10 

osob (což předpokládá identifikaci těchto 

osob). Do zákona byla dále doplněna 

zvláštní podmínka pro odhlašovací 

hromadné řízení, které je podmíněno 

souhlasem 50 osob. 
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 11. Připomínka k ustanovení § 15 odst. 1 

V § 15 odst. 1 se slova „jednoho člena“ nahrazuje slovy „deseti členů“. 

Odůvodnění: 

S ohledem na charakter hromadné žaloby, který může mít zásadní a v 

některých případech i likvidační následky pro žalovaného/soutěžitele je 

vhodné, aby možnost iniciovat v rámci skupiny osob podání žaloby byla 

založena na souhlasu více než jednoho člena skupiny. 

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byl podle § 15 odst. 1 správce skupiny 

oprávněn podat hromadnou žalobu po získání souhlasu alespoň 10 členů 

skupiny. Inspiraci lze nalézt v německé právní úpravě hromadné žaloby. 

Akceptováno jinak. 

Viz výše odůvodnění k připomínce 10. 

 12. Připomínka k ustanovení § 17 odst. 2 (odvolání správce 

skupiny) 

Kritéria odvolání správce skupiny jsou nesrovnatelně tvrdší než 

podmínky, které musí naplnit pro podání hromadné žaloby. Zatímco 

správcem skupiny se daný subjekt stává, pokud získá souhlas jednoho 

člena skupiny s podáním hromadné žaloby, jeho odvolání musí iniciovat 

minimálně  

20 členů či 10 % všech členů skupiny. Takové podmínky lze oprávněně 

považovat za obstrukční, nadměrně ztěžující odvolání správce skupiny. 

V návaznosti na připomínku k § 13 a § 15, odst. 1 máme za to, že 

dostatečným počtem pro podání návrhu na odvolání správce jsou tři 

členové skupiny. Požadujeme úpravu návrhu zákona uvedeným 

způsobem.  

Vysvětleno. 

K odvolání není nezbytný souhlas či návrh 

byť jen jednoho člena skupiny, neboť podle 

odst. 1 jej soud odvolá i bez návrhu. 

 

 

 13. Připomínka k ustanovení § 20 (odvolání správce skupiny) 

Návrh dostatečně zřejmým způsobem neřeší situaci, kdy odvolaný 

správce skupiny podá odvolání proti svému odvolání z funkce a s tímto 

odvoláním uspěje. Není zřejmé, v jaké pozici bude v takovém případě 

nový správce skupiny, který na místo původního správce nastoupil po 

jeho odvolání. V návrhu je třeba přesně specifikovat, jakým způsobem se 

bude v takovémto případě postupovat. 

Akceptováno. 

 

 

 14. Připomínka k ustanovení § 20 odst. 2 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Nový správce skupiny je vázán úkony provedenými v hromadném řízení 

s výjimkou těch, které jsou ve zjevném rozporu se zájmem skupiny,“ 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Uvedené je nezbytnou pojistkou pro 

případy, kdy žalovaný podplatí žalobce, aby 

jednal v jeho zájmu. Jde zároveň o prevenci, 

aby k tomu nedocházelo. 
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Je navrhováno, aby správce skupiny byl vázán úkony předchozího 

správce s výjimkou těch, které jsou ve zjevném rozporu se zájmy 

skupiny. Tato formulace je velmi neurčitá a zakládá právní nejistotu na 

straně žalovaných. Současně hrozí, že bude docházet k účelovému 

odvolání správců, aby mohly být zrušeny procesní kroky, které se pro 

skupinu ukázaly být nevýhodné. Žalovaný takovouto možnost přirozeně 

nemá, čímž dochází k narušení ústavně garantovaného principu rovnosti 

zbraní (egalité des armes). 

 15. Připomínka k ustanovení § 22 odst. 2 

V § 22 odst. 2 se slovo „odvolání“ nahrazuje slovem „výměna“. 

Odůvodnění: 

Podle § 22 odst. 1 soud rozhodne o výměně správce skupiny, a proto v 

odst. 2 téhož paragrafu jde o to, aby nový správce skupiny přijal stav 

řízení ke dni, kdy soud rozhodl o výměně správce skupiny, nikoliv o 

jeho  

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 16. Připomínka k ustanovení § 25 a k § 39 

V § 25 odst. 1 a § 39 se slovo „přihlašovací“ zrušuje. 

V § 25 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

Odůvodnění: 

Návrh souvisí s vypuštěním odhlašovacího hromadného řízení. 

 Neakceptováno. 

K nezbytnosti zachování odhlašovacího 

hromadného řízení (byť ve velmi omezené 

formě) srov. výše. 

 17. Připomínka k ustanovení § 26 

V § 26 odst. 1 za slovo „zákon“ vkládají slova „a za podmínek 

stanovených pro správce skupiny obdobně“. 

Odůvodnění: 

Předkladatel zákona by měl vysvětlit, odkud bere důvěru v čisté úmysly 

zájmových spolků, viz str. 121 důvodové zprávy „Zákon předpokládá, že 

zájmy členů skupiny hájí spolek již ze své podstaty, a mandát tak ke vzniku 

procesní legitimace získat nemusí.“ Přínos různých skupin aktivistů např. 

ve stavebním řízení je široce znám, když tyto skupiny dokážou blokovat 

např. výstavbu dálnic i po několik let. Bylo by vhodné omezit možnosti 

zasahování do hromadného řízení ze strany ad hoc se vynořivších skupin 

tím, že by do hromadného řízení mohly vstupovat jen spolky s určitou 

historií (etablované zájmové spolky), kteří již mají určitý kredit a 

nebudou riskovat ohrožení své dobré pověsti například podáním 

Vysvětleno. 

Uvedená úprava je nezbytná z důvodu 

návrhu směrnice, která předpokládá tzv. 

reprezentativní žalobu. 

 

Návrh byl však doplněn o další podmínky, 

za nichž lze hovořit o zájmovém spolku (mj. 

neziskovost, nezávislost, činnost minimálně 

po dobu 2 let v oblasti apod.). 

 

Obavy zde uvedené však nemohou nastat, 

neboť zákon se na stavební řízení a 

navazující správní soudnictví vůbec 

neuplatní. 
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šikanózní žaloby. Rovněž by měl zájmový spolek podléhat akreditaci 

obdobné pro správce skupiny, pokud bude vystupovat v roli žalobce, 

včetně prokázání podmínky solventnosti a dalších podmínek kladených 

zákonem na správce skupiny, zejména prokázání důvěryhodnosti (nikoliv 

ad hoc vznikající zájmové skupiny) a odborné způsobilosti. 

Tato připomínka se váže i k § 27, který dává těmto spolkům právo se 

vyjádřit k předmětu řízení, a pokud spolek iniciuje hromadné řízení, pak 

by se na něj vždy měla vztahovat pravidla určená pro správce skupiny, 

tedy zejména solventnost a povinnost skládat jistotu na náhradu škody či 

nákladů řízení. 

 

 

Navíc v přihlašovacím hromadném řízení, 

kde mohou spolky vystupovat, je potřeba 

nově prokázat existenci skupiny alespoň 

v rozsahu 10 členů a nadto, pokud nikdo 

nebude mít zájem se do řízení přihlásit, soud 

jej musí zastavit. 

 

 18. Připomínka k ustanovení § 26 odst. 2 

Požadujeme dotčené ustanovení přeformulovat ve smyslu níže 

uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Právnická osoba nemůže jednat s péčí řádného hospodáře, protože 

z občanského zákoníku mimo jakoukoli pochybnost plyne, že nejedná 

právnická osoba, ale vždy jen její zástupci. 

Akceptováno. 

 19. Připomínka k ustanovení § 27 

V § 27 odst. 1 za slovo „spolek“ vkládají slova „hájící zájem 

spotřebitelů“. 

Alternativně stanovit podmínku pro akreditaci zájmového spolku - 

předmět činnosti spočívající v hájení zájmu spotřebitelů. 

Odůvodnění: 

Takto široce nastavená možnost zájmových spolků vyjadřovat se k 

předmětu hromadného řízení může ohrozit jeho plynulý průběh. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení má zřejmě zajišťovat širší zapojení 

veřejnosti, navrhujeme možnost tohoto procesního úkonu (zaslání 

vyjádření) omezit pouze na zájmové spolky skutečně hájící zájmy 

spotřebitelů. 

Akceptováno. 

Podmínky, za nichž může spolek 

v hromadném řízení být aktivní, byly 

výrazně zpřísněny. 

 20. Připomínka k ustanovení § 28 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypuštění ustanovení týkající se tzv. advokátního přímusu. 

Akceptováno. 

Nově platí, že žalovaný být zastoupen 

nemusí, žalobce vždy. 
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V důvodové zprávě je nedostatečné zdůvodnění povinnosti stran nechat 

se zastoupit advokátem. Žalovaný nemůže využít své vlastní podnikové 

právníky. V důvodové zprávě (str. 123) se uvádí: „Hromadné řízení bude 

složité jak po stránce věcné, tak zejména po stránce procesní. 

………Výjimečně není povinné zastoupení nutné: 

a) Je-li strana sama advokátem – v takovém případě nemusí být právně 

zastoupena. Dostatečná odbornost a schopnosti jsou tím již garantovány 

a požadavek na právní zastoupení by zbytečně vedl ke zvyšování nákladů 

řízení. 

b) Žaluje-li zájmový spolek na zdržení se protiprávního jednání. Uvedená 

výjimka je odůvodněna tím, že již v dnešní době podobné žaloby český 

právní řád zná (kupř. § 25 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele), 

nepředpokládá povinné právní zastoupení a v praxi to problémy nečiní. 

U žalob na zdržení se navíc nelze očekávat takovou složitost.“. 

Tedy spolek jako žalobce zastoupen advokátem být nemusí (kvůli menší 

složitosti), ale žalovaný ve stejném řízení ano. Tato nerovnováha není 

nijak zdůvodněna. Stejně tak není zdůvodněno, proč není za dostačující 

považováno využití interních právníků žalovaného, resp. je jim bráněno 

jejich využití, kteří podrobně znají činnost žalovaného, jeho procesy 

apod. Výsledkem v takovém případě je zvýšení nákladů. 

Obdobně je advokátní přímus navrhován ve věcném záměru nového 

civilního soudního řízení. Nicméně samotní tvůrci tohoto věcného 

záměru nyní připouštějí, že možnost zastupovat strany (účastníky řízení) 

budou mít i fyzické osoby s právnickým vzděláním z veřejné vysoké 

školy v ČR, tj. včetně interních právníků. Jedná se tak o obdobu současné 

úpravy u dovolání. 

 

 

 K § 4: 

 Dle nadpisu je cílem ustanovení vymezit druhy hromadného 

řízení, nicméně  

ze zavedených legislativních zkratek vyplývá, že existují pouze dva 

druhy tohoto řízení, a to odhlašovací a přihlašovací. Dle našeho názoru je 

však obecně cíl hromadného řízení jiný než odhlášení/přihlášení do něj, 

srov. navrhovaný § 1 písm. b). Nepovažujeme tedy toto vymezení za 

vhodné. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo nazváno jako „způsoby 

vedení hromadného řízení“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 21. Připomínka k ustanovení § 29 písm. c)  

Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

„Hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že:  

a) skupina má dostatečný počet členů, který odůvodňuje vedení 

hromadného řízení,  

b) práva a povinnosti, které jsou předmětem hromadného řízení, se 

vyznačují stejnými či obdobnými skutkovými nebo a právními otázkami,  

c) právo zástupce skupiny je pro skupinu příznačné,  

d) hromadné řízení je z hlediska svého účelu a oprávněných zájmů členů 

skupiny vhodným způsobem projednání sporu,  

e) žalobce odpovídajícím způsobem zastupuje zájem skupiny, zejména s 

ním není ve střetu zájmů,  

f) žalobce se domáhá některého z práv uplatnitelných v hromadném řízení 

podle § 30 a  

g) hromadná žaloba nebyla podána ve zjevně zneužívajícím úmyslu, 

zejména s cílem neoprávněně poškodit členy skupiny anebo osobu, která 

se účastní hospodářské soutěže.“  

Dále požadujeme vyjasnit slovo „příznačné“ u zástupce skupiny. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme změnit ustanovení tak, aby bylo nutná shoda (nejen 

obdobnost) na skutkových i právních otázkách. Stávající úprava je příliš 

vágní a ve svém důsledku umožňuje vytvoření skupiny z osob, jejichž 

nároky jsou odlišné, což by vedlo k rozsáhlým procesním komplikacím. 

Se slovem příznačnost se lze setkat již v definicích v § 3 písm. f), kde 

rovněž není žádné vodítko, co je tímto pojmem myšleno.  

Částečně akceptováno. 

Zpřesněny byly podmínky početnosti a 

příznačnosti. 

 22. Připomínka k ustanovení § 30 písm. a)  

V § 30 písm. a) se slova „splnění povinností“ nahrazují slovem „práv“ a 

slovo „vyplývá“ slovy „vyplývají spotřebiteli“. 

Odůvodnění:  

Znění uvedené v návrhu zákona nedává smysl. Spotřebitel se v 

hromadném řízení bude domáhat svých práv, která mu vyplývají ze 

zákona, z právního poměru či z porušení práva, a nikoliv, jak je v zákoně 

uvedeno, splnění povinnosti. 

Neakceptováno. 

Uvedená textace je pro procesní právo 

tradiční (srov. původní znění § 80 OSŘ). 
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 23. Připomínka k ustanovení § 30 písm. b) 

Požadujeme dotčené písmeno vypustit. 

Odůvodnění:  

Není zřejmé, čeho se vlastně bude skupina domáhat podle § 30 písm. b); 

v podstatě se jedná o obdobu klasické určovací žaloby jednotlivce. K 

tomu se váže i nejistota, jak by se v takovém případě stanovovala odměna 

správce skupiny v případě úspěchu ve věci. Skutečnost, že se presumuje 

naléhavý právní zájem (jinak podmínka určovací žaloby dle OSŘ) i u 

případů, kdy vyčíslení výše práv jednotlivých členů skupiny by bylo 

značně obtížné, nepřispívá ke srozumitelnosti navrhovaného ustanovení. 

Vysvětleno. 

Uvedené ustanovení promítá čl. 6 odst. 2 

směrnice. V těchto případech žalobci žádná 

odměna nenáleží. 

 

Ustanovení však bylo blíže vysvětleno 

v důvodové zprávě. 

 24. Připomínka k ustanovení § 30  

Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nové odstavce, a to 

následovně: 

„ (2) V hromadném řízení se nelze domáhat nároku na nemajetkovou 

újmu.  

(3) V případě uplatnění nároku na peněžité plnění se lze v hromadném 

řízení domáhat pouze nároku, který odpovídá nejvýše dvojnásobku 

částky, kterou člen skupiny žalovanému uhradil.“.  

Odůvodnění:  

Navrhujeme vyloučit náhradu nemajetkové újmy a omezit peněžité 

plnění na dvojnásobek částky, kterou subjekt žalovanému uhradil. Tato 

ustanovení tak budou fungovat jako pojistka proti excesivním žalobám. 

Navíc v případě rozsáhlejších skupin o stovkách členů nebude soud 

schopen přezkoumávat nároky jednotlivých členů – v případě uplatnění 

nároku na nemajetkovou újmu jde přitom o zcela subjektivní hodnocení, 

které se obvykle v soudním řízení jen těžko prokazuje. Navíc 

nemajetková újma obvykle závisí na charakteristikách. Hrozí tak, že v 

případě hromadných žalob budou kvůli snížení pozornosti soudu 

uspokojeny i nároky, které by v individuálním řízení neuspěly. 

 

Neakceptováno. 

K odst. 2 – náhradu nemajetkové újmy není 

vhodné apriori vylučovat, půjde vždy o opt-

in a lze si tudíž představit jejich 

projednatelnost. 

 

K odst. 3 – v hromadném řízení stejně jako 

v individuálním má být rozhodováno 

s skutečných nárocích – pokud členové 

skupiny své nároky nadsadí, je potřeba se 

s tím vypořádat v rámci řízení.  

 

 25. Připomínka k ustanovení § 31 a § 32 

Požadujeme ustanovení § 31 vypustit a stávající § 32 přeformulovat 

následovně: 

„§ 32 

Podmínky hromadného řízení 

Akceptováno částečně. 

Podmínky hromadného řízení (podmínka 

alespoň 10 členů skupiny) i odhlašovacího 

hromadného řízení byly zpřísněny (souhlas 
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(1) Hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že 

a) práva členů skupiny není účelné z důvodu jejich nízké hodnoty 

vymáhat jednotlivě, 

b) skupinu tvoří alespoň 50 členů s právy a povinnostmi v souladu s § 

29 písm. b) a 

c) v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. 

(2) Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže 

hodnota práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 1000 Kč. 

(3) Směřuje-li hromadná žaloba na zdržení se protiprávního jednání, 

odstranění závadného stavu anebo na určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není, má se za to, že práva členů skupiny není účelné 

vymáhat jednotlivě.“. 
Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacích žalob. V zákoně 

vymezené podmínky přihlašovacího řízení jsou nedostatečné. A s 

ohledem na to, že navrhujeme vypustit odhlašovací hromadné řízení, je 

nutné stanovit podrobněji podmínky jediného typu hromadného řízení, 

který zákona má připouštět. 

Hromadné řízení se povede, pokud není účelné práva členů skupiny 

vymáhat jednotlivě, a to z důvodu jejich nízké hodnoty. Přičemž se 

stanovuje vyvratitelná domněnka, že tato podmínka je splněna, pokud 

právo jednoho člena skupiny nepřesahuje 1000 Kč.  Původní v návrhu 

zákona uvedená částka 10 000 Kč byla nepřiměřeně vysoká vzhledem k 

platovým i cenovým poměrům. Původně stanovená částka, která má 

vyjadřovat bagatelnost nároků, které z důvodu nízké hodnoty není účelné 

vymáhat jednotlivě, nekorespondovala např. s výší průměrného důchodu. 

Za bagatelní částku byla označována částka, která u nemalé části 

důchodců představuje téměř jejich měsíční příjem. Navrhujeme proto 

snížení této částky na 1000 Kč. 

Další podmínkou hromadného řízení je, že skupina, jejíž členové mají 

práva a povinnosti se stejnými nebo obdobnými skutkovými nebo 

právními otázkami (§ 29 písm. b) zákona) čítá alespoň 50 členů a rovněž 

i že v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. Domníváme se, že je 

nezbytné stanovit počet členů, které odůvodňuje osvědčení vedení 

hromadného řízení. Navrhujeme zde počet alespoň 50 takovýchto členů. 

50 členů skupiny nebo neziskové 

organizace, snížení částky na 5 000 Kč). 

 

Odhlašovací hromadné řízení bylo 

významně upozaděno. 

 

Z hlediska vztahů jednotlivých řízení bylo 

upřednostněno řízení individuální a počet 

hromadných řízení v téže věci byl omezen 

na 1. 
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Inspirace je z německé právní úpravy hromadné žaloby, kdy je stejný 

počet spotřebitelů, jejichž nárok je třeba prokázat v první fázi 

hromadného řízení. 

Dále se zakotvuje vyvratitelná domněnka, že u negatorních a určovacích 

žalob nelze právo členů skupiny účelně vymáhat jednotlivě. V případě 

těchto žalob, které nedosáhnou potřebný počet spotřebitelů, lze 

postupovat již dle stávajících právních předpisů (zákon o ochraně 

spotřebitele). 

V případě, že by předkladatel trval na ponechání odhlašovacích žalob, 

požadujeme ustanovení upravit následovně: 

26. Připomínka k ustanovení § 31  

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(1) Odhlašovací hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, 

že  

a) práva členů skupiny není účelné z důvodu jejich nízké hodnoty vymáhat 

jednotlivě,  

b) skupinu lze určit alespoň v hrubých rysech a  

c) v téže věci není vedeno jiné odhlašovací hromadné řízení.  

(2) Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže hodnota 

práva jednoho žádného člena skupiny nepřesahuje 10 000 1 000 Kč. U 

opětujících se plnění se posuzuje hodnota jedné splátky.  

(3) Směřuje-li hromadná žaloba na zdržení se protiprávního jednání, 

odstranění závadného stavu anebo na určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není, má se za to, že práva členů skupiny není účelné vymáhat 

jednotlivě; ustanovení odstavce 1 písm. b) se nepoužije.“.  

Poznámka: Odhlašovací řízení je v rámci návrhu zákona 

upřednostňováno před přihlašovacím řízením.  V návrhu zákona by ale 

důraz měl být kladen na řízení přihlašovací. Dle § 32 je přihlašovací 

hromadné řízení možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že nejsou splněny 

podmínky pro vedení odhlašovacího hromadného řízení. Dále je v § 42 

odst. 1 uvedeno „dospěje-li soud k závěru, že odhlašovací hromadné 

řízení namísto žalobcem navrhovaného přihlašovacího hromadného 

řízení přispěje k účelnějšímu projednání sporu, a není-li zároveň 

žalobcem správce skupiny anebo v případech § 38 odst. 2 též zájmový 

spolek, určí soud žalobci lhůtu pro jeho obstarání.“  Procesní přístup by 
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však měl být zcela opačný. Řízení by mělo být zahájeno jako přihlašovací 

a měla by existovat jasně vymezená skupina, která by z počáteční fáze 

přihlášení vznikla, čímž by byl prokázán smysl vést řízení a eliminovala 

by se možnost účelově vedených žalob v odhlašovacích řízeních v zájmu 

fiktivní skupiny. Pokud by se došlo k závěru, že vzhledem k charakteru 

skupiny a újmy je účelnější vést odhlašovací řízení, soud by mohl 

rozhodnout o změně řízení.  

Odůvodnění:  

V první řadě navrhujeme zcela vypustit ze zákona odhlašovací řízení. 

Pokud tato připomínka neprojde, tak navrhujeme snížit hranici pro 

odhlašovací režim na 1 000 Kč. S ohledem na aktuální výši minimální 

mzdy je hranice 10 000 Kč příliš vysoká.  

Také navrhujeme zpřesnění, kdy bude výslovně uvedeno, že žádný z 

členů nesmí disponovat nárokem přesahujícím 1 000 Kč – to ze současné 

dikce není zřejmé a k této otázce se nevyjadřuje ani důvodová zpráva.  

Výraz „Má se za to“ již ze své podstaty nedostatečně vysvětluje argument 

pro vymezení účelnosti či neúčelnosti vymáhání práv. V této souvislosti 

je sporné tvrdit, že spotřebitel, který se bude chtít na základě svého 

svobodného rozhodnutí domáhat svých práv individuálně i při uvedených 

částkách, vymáhá svá práva neúčelně. 

 

 27. Připomínka k ustanovení § 33 až 36 (solventnost) 

Pojem „solventnost“ budí dojem opaku „insolvence“, což není smyslem. 

Doporučujeme proto jej nahradit vhodnější formulací. 

Podmínka solventnosti dle §33 - §36 je nezbytnou podmínkou, kterou 

musí správce skupiny splnit. Dále však v § 92, je možnost uložit složení 

jistiny na požadavek žalovaného, ale to neplatí, pokud byla splněna 

podmínka solventnosti. Pokud je podmínka solventnosti obligátní, 

nemůže dojít k tomu, aby bylo soudem uloženo složení jistiny.  

Neakceptováno. 

 28. Připomínka k ustanovení § 33 

V § 33 se slovo „odhlašovací“ a slova „jehož předmětem je povinnost 

něco konat,“ zrušují. 

Odůvodnění:  

Povinnost doložit přiměřené finanční prostředky musí být ze strany 

správce skupiny dokládána vždy, nejen u řízení na povinnost něco konat. 

Neakceptováno. 

V řízeních, kde není požadována povinnost 

něco konat, nemá žalobce žádnou odměnu. 

Riziko zneužití je tedy vzhledem ke všem 

možným rizikům takového řízení, za které 
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Dosud navržená právní úprava umožňuje šikanózní návrhy, kdy žaloba 

nebude úspěšná, avšak žalovaný ponese veškeré náklady i jemu 

způsobenou škodu, neboť žalobce finanční prostředky mít nebude. 

Rovněž v případě, kdy žalobu podává někdo jiný než správce skupiny, 

musí být u žalobce doloženo splnění solventnosti. Nelze připustit vznik 

systému, kdy bude možné beztrestně podávat hromadné žaloby na různé 

subjekty a tím jim působit škodu už jen tím, že žalovaný musí být vždy 

(alespoň zatím dle návrhu zákona) zastoupen advokátem, tyto žaloby 

neprojdou třeba ani certifikací a žalobce nebude muset hradit žalovanému 

ničeho na jemu už vzniklých nákladech či na náhradě škody. 

Předkladatel zákona se snaží v celém návrhu bagatelizovat dopady na 

žalované a stejně tak vážněji nepřipouští možnost, že se hromadné žaloby 

od začátku stanou především prostředkem konkurenčního boje (vždy se 

najde 1 člen skupiny, který oprávní správce skupiny, či ochotný ad hoc 

založený zájmový spolek), a to minimálně do doby, než bude na základě 

negativních zkušeností s nastaveným systémem připuštěna úprava těchto 

pravidel. Jestliže má být úprava skutečně nestranná, tak je třeba pojistné 

prvky nastavit rovnoměrně na obou stranách, nikoliv jen na jedné. 

V tomto ohledu jsou naprosto nedostatečné i limity uvedené v § 35, 

zejména částka 1 000 000 Kč, vzhledem k tomu, že tato částka bude 

sloužit i k náhradě škody. 

nepřísluší žalobci vůbec žádná odměna, 

téměř nulové.  

 

Žalovaný má však možnost podat návrh na 

složení peněz do soudní úschovy; tato 

možnost zůstává pochopitelně nedotčena. 

 

Je třeba si říci, že ani v individuálním řízení 

žádná povinnost skládat jistotu na náhradu 

nákladů řízení neexistuje, a to dokonce ani 

na návrh. Naproti tomu má v hromadném 

řízení žalovaný možnost uložení jistoty 

navrhovat. 

 29. Připomínka k ustanovení § 34 písm. b) 

Požadujeme vypustit dotčené písmeno. 

Odůvodnění: 

Pojištění nepovažujeme za vhodnou záruku, neboť bývá spojeno s řadou 

výluk, což může v konečném důsledku vést k tomu, že plnění nebude 

poskytnuto a smysl záruky tedy bude popřen.  

 

Vysvětleno. 

Pojištění je možné za určitých podmínek 

požadovat za dostatečné. Musí samozřejmě 

splňovat odpovídající zajištění z pohledu 

žalovaného, tj. pokud nebude pojištění 

dostatečné, soud jej nemusí jako pojistku 

akceptovat. 

 30. Připomínka k ustanovení § 35  

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(1) Výše jistoty, minimálního limitu pojištění anebo bankovní záruky by 

měla odpovídat nejméně 15 5 % hodnoty uplatňovaného plnění, nejvíce 

však částce 5 000 000 Kč.“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Částka bude v zákoně zachována, nicméně 

bude možné ji na návrh žalovaného 

prolomit, a to bez omezení. 

 

Dále byla do zákona doplněna nová 

podmínka transparentnosti financování. 
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Navrhujeme zvýšit jistotu, kterou bude správce skládat. Částka 5 000 000 

Kč je dle našeho názoru příliš nízká a nebude v dostatečném rozsahu krýt 

újmu, která žalovanému může podáním šikanózní hromadné žaloby 

vzniknout. 

V hromadných řízeních budou kolovat velké finanční částky, proto 

navrhujeme, aby skládané prostředky byly vždy prověřeny postupem 

podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní 

činnosti a financování terorismu.  

 

Žalobce tak bude mít povinnost sdělit soudu 

zdroj, z něhož bude svoji činnost v řízení 

financovat. 

 31. Připomínka k ustanovení § 36 

V § 36 se slova „nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy usnesení o 

přípustnosti hromadné žaloby nabylo právní moci“ nahrazují slovy „ke 

dni zahájení řízení o přípustnosti hromadné žaloby“. 
Odůvodnění: 

Naprosto nedostačující je zákonná úprava, že by se solventnost dokládala 

až po rozhodnutí o přípustnosti žaloby. Samotná délka tohoto řízení není 

nijak limitována, tedy v případě zjevně bezdůvodné žaloby, která 

neprojde certifikací, již na straně žalovaného může vzniknout významná 

škoda a náklady (při povinném zastoupení advokátem). Podmínka 

solventnosti žalobce by tak měla být zkoumána jako jedna z podmínek 

pro přípustnost žaloby samotné a podmínku solventnosti musí dokládat i 

zájmové spolky vystupující v roli žalobce. Pokud jsou legitimovány 

podat žalobu, musí dosvědčit, že také mají prostředky na to vést řízení a 

nést následky v případě, že jimi podaná žaloba není důvodná.  Není ničím 

ospravedlnitelné přenášení nákladů na žalovaného, který byl úspěšný ve 

věci (i tím, že žaloba vůbec neprošla certifikací). 

 

Akceptováno. 

 32. Připomínka k ustanovení § 37 odst. 2 

V § 37 odst. 2 za slovo „práv“ vkládá slovo „žalovaného a“. 

Odůvodnění: 

Je nezbytné doplnit přiměřenost zásahu do práv žalovaného i před 

zahájením hromadného řízení. Pokud je přiměřenost zásahu do práv 

žalovaného zásadou pro hromadné řízení uvedené v § 7, tím spíš musí být 

přiměřenost zásahu do jeho práv garantována i před zahájením 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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hromadného řízení, pokud se jedná o úkony spojené s hromadným 

řízením, resp. s přípravou hromadného řízení. 

 

 33. Připomínka k ustanovení § 38 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. 

Neakceptováno. 

Srov. výše. 

 34. Připomínka k ustanovení § 39 

V § 39 se v písm. a) za slovo „skupiny“ vkládá slovo „nebo“ a písm. b) 

se zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

Odůvodnění: 

Pokud může podat žalobu jeden člen skupiny, odporuje to podmínce 

„početnosti“ hromadného řízení uvedené v § 29 zákona. Navrhujeme 

proto vypustit možnost podat hromadnou žalobu jedním členem skupiny. 

Akceptováno jinak. 

Právo jednoho člena skupiny podat 

hromadnou žalobu zůstává zachováno. 

Nicméně byla doplněna podmínka, že 

skupina musí mít alespoň 10 členů. 

 35. Připomínka k ustanovení § 45 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 45 Soud v usnesení o přípustnosti hromadné žaloby vymezí skupinu 

a její členy uvedením identifikačních údajů podle zákona upravujícího 

civilní soudní řízení.“ 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. S ohledem na to, 

že navrhujeme, aby hromadné řízení bylo na principu přihlašovacím, tak 

soud již v usnesení o přípustnosti hromadné žaloby bude moci vymezit 

skupinu a její členy uvedením identifikačních údajů. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 36. Připomínka k ustanovení § 46 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Nejsou-li podmínky pro vedení hromadného řízení osvědčeny, soud 

usnesením rozhodne, že hromadná žaloba není přípustná a řízení o ní 

zastaví. Známé členy Členy skupiny vyrozumí soud o tom, že mohou 

podat individuální žalobu.“. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. S ohledem na 

to, že navrhujeme, aby hromadné řízení bylo na principu 

přihlašovacím, soud bude již znát členy skupiny. 

 

 37. Připomínka k ustanovení § 46  

Požadujeme do dotčeného ustanovení doplnit odst. 2, a to následovně: 

„ (2) Na žádost žalovaného může soud rozhodnout o mimořádném 

zvýšení náhrady nákladů, ke které je žalobce povinen, a to až do výše 

skutečně vzniklých nákladů včetně skutečné výše nákladů o právním 

zastoupení.“. 

Odůvodnění:  

Pro minimalizaci dopadů neúspěšné hromadné žaloby na žalovaného 

navrhujeme stanovit soudu možnost mimořádného zvýšení náhrady 

nákladů řízení včetně nákladů právního zastoupení až do výše, která 

odpovídá skutečně vynaloženým nákladům. Žalovaný si o mimořádné 

zvýšení bude muset požádat a bude muset doložit, že mu skutečně vznikly 

náklady v tvrzené výši.  

Důvodem pro tuto navrhovanou úpravu je skutečnost, že v těchto 

případech nebude náhrada nákladů právního zastoupení stanovená dle 

advokátního tarifu dostačovat. Advokátní tarif stanoví, že pro částky nad 

10 mil. Kč se úkonová sazba zvyšuje jen o 400 Kč za každý milion, což 

je zcela neodpovídající. Navíc v případě hromadných žalob vstupuje do 

hry i počet členů skupiny, což dále zvyšuje náklady žalovaného. 

Neakceptováno. 

Hromadné řízení je stále jen soudním 

řízením a není možné měnit ustanovení 

o nákladech řízení, pokud tato 

nezbytnost nevyplývá přímo z povahy 

hromadného řízení. 

 

Pokud by bylo uvedené akceptováno, 

muselo by to z důvodu rovnosti stran 

před soudem platit na obě strany, tj. že 

návrh by mohl podat nejen žalovaný, 

ale i žalobce. Toto však nepokládáme 

za nezbytné. 

 38. Připomínka k ustanovení § 47 odst. 3 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 39. Připomínka k ustanovení § 48 odst. 1 

Požadujeme vypustit odst. 1. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako 

odstavce 1 až 3. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 40. Připomínka k ustanovení § 49, § 51 a k § 52 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 

 41. Připomínka k ustanovení § 50 

V § 50 se slovo „nebrání“ nahrazuje slovem „brání“. 

Odůvodnění:  

Členové skupiny mají možnost uplatnit svá práva právě v rámci skupiny. 

Neexistuje žádný důvod, proč by v době, kdy je možné s nízkými náklady 

v řádu minut upozornit prakticky jakoukoliv skupinu osob na možnost se 

aktivně brát o svá práva (ve smyslu občanského zákoníku) připouštět 

několik hromadných žalob a individuálních sporů zároveň. Takový 

postup by prakticky vymazal výhody zákona o hromadných žalobách pro 

soudní soustavu i pro spotřebitele. Navrhovaná úprava naplňuje i účel 

hromadných žalob uvedený v důvodové zprávě a to ulehčit přetížené 

soudní soustavě. 

Akceptováno. 

 

 42. Připomínka k ustanovení § 54 

V § 54 odst. 1 se slova „§ 51 odst. 1, § 52 odst. 2 nebo“ zrušují. 

V § 54 odst. 2 se slova „§ 51 odst. 1, § 52 odst. 2 nebo“ zrušují. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s uplatněnými připomínkami. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 43. Připomínka k ustanovení § 57, § 58, § 59, § 60, § 61 

Požadujeme dotčená ustanovení vypustit.  

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 44. Připomínka k ustanovení § 66 

V § 66 se slova „odhlášení nebo“ zrušují. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 45. Připomínka k ustanovení § 67 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 46. Připomínka k ustanovení § 69 

V § 69 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 47. Připomínka k ustanovení § 70 

V § 70 se slova „odhlášení nebo“ zrušují.  

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 48. Připomínka k ustanovení § 71 

V § 71 odst. 1 se slova „§ 100 odst. 2,“ zrušují. 

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že navrhujeme zrušení § 100, je nutné tento návrhu 

zohlednit i u tohoto ustanovení. Zdůvodnění viz u připomínky k § 100. 

Neakceptováno. 

Srov. dále u § 100. 

 49. Připomínka k ustanovení § 72 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Podmínkou řízení by měla být vnitřní konzistence skupiny. Pokud by 

byly dány důvody pro rozdělení skupiny na podskupiny, vzniká otázka, 

zda vůbec původní skupina byla dostatečně početná a tedy vedení 

hromadného řízení odůvodněné. Rozdělení na podskupiny (a z něj 

plynoucí riziko sporů a příslušnost k jednotlivým podskupinám) 

představuje podstatnou komplikaci. Považujeme proto za vhodnější, aby 

v takovém případě byly vedeny žaloby dvě (či více). Připuštění vnitřně 

nekonzistentních skupin dále hrozí konfliktem zájmů (zájmy podskupin 

mohou být v rozporu), ale též snižování požadavku na záruky a podobně. 

Tyto problémy přitom návrh nijak neřeší.  

Vysvětleno. 

V praxi mohou nastat dvě situace. 

 

Zaprvé, skupina nebude vnitřně koherentní, 

nebude zde dána společnost právních či 

skutkových otázek, která by odůvodňovala 

vedení hromadného řízení. V takovém 

případě nebudou naplněny obecné 

podmínky hromadného řízení a soud 

v certifikační fázi řízení zastaví. 

 

Zadruhé, skupina bude splňovat podmínky 

odůvodňující vedení hromadného řízení 

společně, nicméně soud dospěje k závěru, že 

je vhodnější z důvodu střetu zájmů ji 
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rozdělit na podskupiny, přičemž o nárocích 

v podskupinách pak může být vedeno více či 

méně samostatné řízení. 

 

 50. Připomínka k ustanovení § 73 odst. 3 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme vypustit odstavec 3, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat. 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou proti tomu, 

aby řízení bylo zablokováno kverulanty či 

osobami, které mají potřebu se soudu 

vypovídat o věcech, které nejsou pro řízení 

relevantní. Uvedené omezení souvisí se 

zásadou, že každý může svobodně 

vykonávat svá práva, dokud tímto výkonem 

nezasahuje do práv ostatních osob. 

 

 51. Připomínka k ustanovení § 74 odst. 2 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme vypustit odstavec 2, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat. 

Neakceptováno. 

K důvodům srov. výše bod 55. 

 52. Připomínka k ustanovení § 75 

Požadujeme zavést automatismus jako u insolvenčních řízení nebo 

naopak upřesnit, za jakých podmínek soud návrh připustí nebo odmítne. 

Odůvodnění: 

Není jasné, jak má soud s návrhem naložit. Pokud by jej víceméně 

automaticky schvaloval, bylo by vhodné zavést automatismus jako u 

insolvenčních řízení.  

Akceptováno. 

 

 53. Připomínka k ustanovení § 76 až k § 80 

Požadujeme zjednodušit uzavírání smíru a vypustit ustanovení § 79. 

 

Odůvodnění: 

Dosažení dohody o návrhu smíru bude zpravidla velmi obtížné a bude se 

jednat o kompromis, který těžko může plně uspokojit všechny členy 

skupiny. Má-li být výsledkem zákona odbřemenění soudů, není možné, 

aby se po návrhu na uzavření smíru řízení rozpadalo na „de facto“ 

Neakceptováno. 

Uvedená pravidla jsou výsledkem 

implementace požadavků čl. 8 směrnice. 
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samostatná posuzování námitek členů skupiny. Domníváme se, že 

možnost podat námitku by měla mít pouze kvalifikovaná část členů 

skupiny. 

Pokud se člen skupiny rozhodne využít výhod členství ve skupině, měl 

by také solidárně nést případné dílčí nevýhody. V opačném případě by 

hrozil tzv. free riding, kdy člen skupiny nejprve využije své členství, aby 

nenesl náklady samostatného sporu, ale pak bude námitkami spekulativně 

blokovat uzavření smíru.  

 54. Připomínka k ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) 

V § 81 odst. 2 písm. c) v bodě 2 se čárka nahrazuje slovem „a“, bod 3 se 

zrušuje. 

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s uplatněnými připomínkami. 

Neakceptováno. 

K odůvodnění viz připomínky k odměně. 

 55. Připomínka k ustanovení § 82  

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

V § 82 odst. 1 zní: „(1) Žalobce může vzít hromadnou žalobu zcela nebo 

zčásti zpět. Soud usnesením zpětvzetí připustí a rozhodne o zastavení 

řízení.“ 

V § 82 odst. 4 se před slovem „vyrozumí“ vkládá slovo „žalobce“ a slovo 

„známé“ se zrušuje. 

Odůvodnění: 

Práva členů skupiny by měli uplatňovat tito členové, nikoliv být pod 

kuratelou soudu. V civilním řízení platí zásada projednání a zásada 

dispozice procesem, není důvod tyto zásady měnit. 

Zpětvzetí žaloby je procesním úkonem žalobce, členy skupiny by tedy 

měl o tomto kroku a o tom, že mohou podat individuální žalobu, 

vyrozumívat on, nikoliv soud. V souvislosti s tím, že navrhujeme vypustit 

odhlašovací řízení, tak žalobce zná členy skupiny, a tedy není nutné 

ponechat v textu zákona slovo „známé“. 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou před tím, 

aby žalovaný „podplatil“ žalobce za to, že 

vezme žalobu zpět a tím hromadné řízení 

ukončí. 

 56. Připomínka k ustanovení § 83 odst. 1 

V § 83 odst. 1 se slova „a soud jsou povinni“ nahrazují slovem „je 

povinen“. 

Odůvodnění: 

Částečně akceptováno. 

Uvedené ustanovení nelze zcela vypustit 

z důvodů požadavků směrnice, nicméně 

podmínky, za nichž je možné povinnost 

uložit žalovanému, byly zpřísněny. 
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V důvodové zprávě na straně 175 se uvádí, že „V odstavci druhém je ve 

výjimečných případech umožněno, aby soud rozhodl o tom, že o 

uveřejňování informací se má postarat žalovaný (a to buď spolu s 

žalobcem, nebo sám). Povinnost mu lze uložit v situaci, kdy zjevně není 

možné zajistit dostatečné informování členů skupiny prostřednictvím 

žalobce. Typicky to bude tehdy, má-li žalovaný přímé spojení na členy 

skupiny, s nimiž je pravidelně v kontaktu, zatímco žalobce touto možností 

nedisponuje.“  

Toto ustanovení představuje brutální zásah do práv žalovaného, který 

nelze odůvodnit jen údajnými velkými obtížemi na straně žalobce. Pokud 

už k takovémuto kroku dojde (a v návrhu není řešen vztah k předpisům 

na ochranu osobních údajů, kdy žalovaný, pokud se jedná o smluvní vztah 

s údajným členem skupiny, nemá souhlas takového člena skupiny s 

použitím jeho osobních údajů pro zasílání korespondence tohoto typu a 

nelze to odůvodnit ani možná současným, možná již dávno minulým, 

smluvním vztahem), zásadně by se tak mělo dít oproti úhradě nákladů 

vynaložených žalovaným na takovéto informování. Jsou to totiž náklady 

žalobce, které se žalobce může pokusit přenést přímo na žalovaného, 

přičemž v některých případech (informování prostřednictvím TV, 

celostátních médií apod.) budou takto vzniklé náklady obrovské. 

Kritickou se tato otázka stává v případě žalobců, u kterých dosud návrh 

nepředpokládá, že by měli prokazovat svou solventnost. Tedy tito žalobci 

nemusí disponovat dostatečnými finančními prostředky, zároveň se 

pokusí přenést náklady na informování členů skupiny na žalovaného, a v 

případě neúspěchu žalobce nedojde k úhradě nákladů vynaložených 

žalovaným jen v důsledku činnosti žalobce. Toto ustanovení odporuje 

pravidlům vyváženosti a nestrannosti, jež by měla tato úprava ctít. 

S tím souvisí i další ustanovení zákona, např. § 84, § 85, § 86, § 87, § 88 

a § 89. 

 57. Připomínka k ustanovení § 83, odst. 2 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s výše uvedenou připomínkou a odůvodněním. 

 

Viz výše. 
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 58. Připomínka k ustanovení § 84 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 84 Soud uveřejňuje informace, o nichž tak stanoví tento zákon, v 

rejstříku hromadných žalob.“. 

Odůvodnění:  

Rejstřík hromadných žalob by měl obsahovat údaje, které stanovuje 

zákon. Soud by měl zde zveřejňovat údaje týkající se hromadného řízení. 

Rozšíření okruhu zveřejňovaných údajů je nepřiměřených zásahem do 

práv žalovaného a třetích osob. 

Vysvětleno. 

Soud musí pochopitelně v konkrétním 

případě zvažovat, jaké dopady bude mít 

uveřejnění do práv třetích osob a podle toho 

též k uveřejňování také přistupovat. Jde o 

zvláštní situaci, která bude v praxi nastávat 

pouze výjimečně. 

 59.  Připomínka k ustanovení § 86 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 86 Žalobce je povinen členy skupiny informovat individuálně a také 

na svých internetových stránkách.“. 

Odůvodnění:  

Je zde stanoven postup při informování členů skupiny. Vzhledem k tomu, 

že členové skupiny budou známy (jedná se o přihlašovací typ 

hromadného řízení), tak je stanoveno individuální informování a pro 

potřeby přihlašování členů pro naplnění podmínky osvědčení 

hromadného řízení je třeba i informovat na internetových stránkách. 

Další způsoby informování není nutné stanovovat zákonem. Neexistuje 

důvod, aby způsob vytvoření skupiny byl upraven právním předpisem – 

jde o odpovědnostžalobců/správců skupiny, resp. jednotlivých 

potenciálních členů. 

 

Vysvětleno. 

U odhlašovacího hromadného řízení nebude 

vždy možné všechny členy skupiny hned na 

začátku identifikovat, a proto je nezbytné, 

aby bylo umožněno i alternativní 

uveřejňování o zahájení hromadného řízení. 

 

Totéž nicméně platí pro přihlašovací 

hromadné řízení, neboť do doby uplynutí 

lhůty pro přihlášení nejsou členové skupiny 

známi a je nezbytné zajistit efektivní způsob 

rozšiřování informací, aby se o řízení 

dozvědělo co nejvíce osob. V tomto případě 

pak budou požadavky na uveřejňování ještě 

větší, než u odhlašovacího hromadného 

řízení, neboť je zřejmé, že žalobce bude mít 

zájem na rozšiřování informací a tím získání 

co největšího množství přihlášek. 

 

 

Ze všech těchto důvodů nelze akceptovat 

zde navrženou formulaci § 86, která je velice 

nedostatečná. 
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 60. Připomínka k ustanovení § 88 

V § 88 se písmena e) zrušuje, v písmenu f) se slova „v případě 

přihlašovacího hromadného řízení“ a v písmenu i) se slova „neodhlásí-li 

se člen skupiny z odhlašovacího hromadného řízení anebo“ zrušují. 

V § 88 písm. k) zní: k) odkaz na internetové stránky žalobce. 

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j). 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 61.  Připomínka k ustanovení § 89 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s uplatněnými připomínkami. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 62.  Připomínka k ustanovení § 90 

V § 90 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

Odůvodnění:  

Ustanovení by bezdůvodně zvýhodňovalo hromadné žaloby vůči 

ostatním žalobám – i v běžných řízeních podle o.s.ř. jsou žalobci často 

nuceni zveřejňovat informace týkající se procesu s cílem získat pro sebe 

podporu osob v obdobném právním postavení, přesto taková 

zveřejňování nejsou považována za náklady řízení. 

Neakceptováno. 
Jde o specifikum hromadného řízení, které 

musí zákonodárce v úpravě nákladů řízení 

reflektovat. 

 

 

 63. Připomínka k ustanovení § 91 odst. 1 

V § 91 odst. 1 se za středníkem vkládají slova „v případně neúspěchu ve 

věci je žalobce povinen uhradit náklady řízení o náhradu újmy 

žalovaného spočívající v poškození jeho dobrého jména;“. 
V § 91 odst. 1 se vkládá druhá věta, která zní: „V případě zamítnutí 

žaloby hradí žalobce žalovanému náklady řízení vždy.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme rozšíření rozsahu nákladů řízení o náhradu újmy žalovaného 

spočívající v poškození jeho dobrého jména (reputační pověst) v případě 

jeho úspěchu ve věci. 

Již samotný fakt vedení hromadného řízení proti žalovanému může mít 

výrazné důsledky pro jeho podnikatelskou činnost v podobě zhoršení jeho 

reputace mezi spotřebiteli. Z tohoto důvodu je na místě doplnit 

ustanovení o nákladech řízení i o povinnost neúspěšného žalobce uhradit 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá již z obecných ustanovení 

občanského soudního řádu, a v případě 

porušení dobrého jména z ustanovení 

občanského zákoníku o ochraně osobnosti. 

 

Takováto úprava by proto byla duplicitní, 

čemuž se snaží předložený návrh zákona 

vyhnout. 

 

Pro přehlednost to však bude doplněno do 

důvodové zprávy. 
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újmu žalovaného v podobě poškození jeho dobrého jména. Povinnost 

úhrady újmy by se vztahovala na žalobce jen v případě plného úspěchu 

žalovaného ve věci. 

Zákon by měl jednoznačně stanovit, že v případě zamítnutí žaloby hradí 

žalobce žalovanému náklady řízení vždy. Jedná se o jednu z pojistek proti 

šikanózním žalobám a zneužití hromadných žalob v rámci konkurenčního 

boje. 

 64. Připomínka k ustanovení § 92 odst. 1 

V § 92 odst. 1 se slova „porušením povinnosti v hromadném řízení“ 

nahrazují slovy „hromadným řízením, zejména pak zveřejněním 

nepravdivých informací o žalovaném“ a věta druhá se zrušuje. 

Odůvodnění:  

Jedná se o zavedení další dílčí pojistky proti podávání šikanózních 

hromadných žalob proti žalovanému. Skládaná jistota tak bude pokrývat 

nejen náklady řízení žalovaného, ale i újmu způsobenou žalovanému v 

případě, kdy se žaloba ukáže nedůvodnou. To, že žalobce bude vyzván 

ke složení jistoty ještě před meritorním rozhodnutím, může zkrátit dobu 

trvání řízení v případech, kdy je možnost úspěchu žalobce pochybná, 

neboť bude v zájmu žalobce takové řízení co nejrychleji ukončit, aby 

nezvyšoval náklady řízení a újmu žalovaného, kterou bude muset 

nahradit. Požadavek na skládání jistoty pomůže očistit nově navrhovaný 

systém o žaloby, které nemají šanci uspět. 

Akceptováno. 

 65. Připomínka k ustanovení § 94 odst. 1 

V § 94 se slova „a vyrozumí známé členy skupiny o tom, že mohou podat 

individuální žalobu“ zrušují. 

Odůvodnění:  

Nesložení uložené jistoty je plně na úvaze žalobce; žalobce je povinen při 

zvažování, zda jistotu složí či nikoliv, brát v potaz zájmy skupiny a jejích 

členů, a členy skupiny by tedy měl o svém rozhodnutí jistotu nesložit, 

včetně důvodů, které ho k tomuto rozhodnutí vedou, a důsledcích s tím 

spojených, tedy o tom, že tímto krokem způsobí ukončení řízení o 

hromadné žalobě, vyrozumět právě žalobce a měl by to tedy být opět 

žalobce, kdo vyrozumí členy skupiny o tom, že mohou podat individuální 

žalobu, nikoliv soud. 

 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 66. Připomínka k ustanovení § 96 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 96 Každému, komu vznikla újma v souvislosti s hromadným řízením, 

zejména pak zveřejněním nepravdivých informací o žalovaném, vzniká 

nárok na její náhradu.“. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s uplatňovanými připomínkami. Neexistuje důvod 

upravovat promlčení dobu zvlášť pro tento typ sporů. 

Znění návrhu neodpovídá důvodové zprávě (str. 187), v níž je uvedeno 

„V prvním odstavci se dává každému, komu vznikla v souvislosti 

porušením povinností správce skupiny v hromadném řízení újma, právo 

na její náhradu.“ Slova „správce skupiny“ se v navrženém znění 

nevyskytují. Odst. 3 je zcela nesrozumitelný, není vysvětleno, o jakou 

složenou jistotu „navrhovatele“ se má jednat, v důvodové zprávě o tom 

není ani slovo.  

Akceptováno částečně. 

Ustanovení bude přeformulováno, aby bylo 

více srozumitelné a bude vypuštěna 

prekluze. 

 67. Připomínka k ustanovení § 97 

V § 97 se za slovo „žalovanému“ vkládají slova „nebo žalobci“. 

Odůvodnění:  

Znění je nesrozumitelné, není zřejmé, zda se váže k § 96 či nikoliv. § 96 

se však má podle důvodové zprávy vztahovat na porušení povinností 

správce skupiny, není tak zřejmé, proč by měla být uložena žalovanému 

povinnost, aby doplatil rozdíl. Pokud se má jednat o obecné ustanovení, 

pak za slovy „uloží žalovanému“ musí být vložena slova „nebo žalobci“, 

aby bylo ustanovení nestranné. 

Akceptováno. 

 68. Připomínka k ustanovení § 99 odst. 1.  

Odměna pro žalobce ve výši 20 až 30 % je neúměrně vysoká a 

nepřiměřeně krátí nároky ostatních členů skupiny, ačkoliv je jasné, že 

žalobci náleží odměna za to, že bylo řízení zahájeno, vedeno a uzavřeno. 

Cílem návrhu má být možnost kolektivního vymáhání práva a nikoliv 

vytvářet prostor pro podnikatelské a investorské záměry, k čemuž výše 

odměny bezpochyby povede. V určitých případech, by mohla odměna pro 

žalobce dosahovat závratné výše. V zájmu zabránění výše uvedených 

situací je nutné nastavit podílovou odměnu podstatně níže. Navrhujeme, 

aby byla odměna žalobce stanovena do 15 % z plnění bez určení spodní 

hranice. Na soudu pak bude, aby určil adekvátní výši odměny dle 

Akceptováno. 

Odměna je nově dobrovolná, tj. žalobce ji 

nemusí požadovat. 

 

Odměna byla snížena na rozmezí 0-25%- 
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složitosti a délky řízení. Například uzavření smíru může být poměrně 

velmi rychlé a minimální hranice 20 % se pak jeví jako nevhodná. Horní 

hranice 15 % nebude znamenat přílišné krácení plnění pro ostatní členy 

skupiny.  

 69. Připomínka k ustanovení § 99 a k § 100 

Požadujeme dotčená ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Zákon o hromadných žalobách je procesní předpis, kterému nenáleží řešit 

ve skutečnosti soukromoprávní poměr mezi zástupcem členů skupiny a 

skupinou. 

Toto ustanovení je v rozporu s výše uvedeným Doporučením EU, aby 

odměna za právní zastoupení nepobízela k vedení soudních sporů, které 

jsou zbytečné z pohledu zájmu jakékoliv ze stran. 

Vysvětleno. 

Ustanovení není v rozporu s Doporučením, 

neboť v tomto případě nejde o odměnu za 

právní zastoupení. Ta se vypočítává 

standardně dle advokátního tarifu. 

 70. Připomínka k ustanovení § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 

107, § 108, § 109,  

§ 110, § 111, § 112, § 113 a § 114 

Požadujeme dotčená ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s uplatněnými připomínkami, primárně s vypuštěním 

odhlašovacího řízení. 

Neakceptováno. 

Srov. odůvodnění výše. 

 

 71. Alternativní připomínka k ustanovení § 114 (nakládání s 

nevyzvednutým plněním) 

Tato připomínka je alternativou pro případ zachování odhlašovacího 

řízení. Ustanovení je třeba změnit v tom smyslu, že by stát neměl 

profitovat z výsledku soudního sporu třetích stran. Ustanovení o 

propadnutí nevyzvednutého plnění státu, je ve své podstatě vyvlastněním 

a jako takové je v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 

(podle této logiky by stát mohl po všech dlužnících, jejichž dluhy se 

promlčely, požadovat, aby svůj dluh splnili do státního rozpočtu). 

Nevyzvednuté plnění by se mělo vrátit žalovanému, nikoliv zabavit ve 

prospěch státu. 

Obzvláště u odhlašovacího řízení lze předpokládat, že významná část 

skupiny se o své nároky nepřihlásí, nebo nedokáže své nároky prokázat. 

Takové soudní řízení pak bude mít dva významné subjekty, které budou 

Vysvětleno. 
Částka, která je přiznána skupině v rozsudku 

(popř. v navazujícím usnesení o vypořádání 

práv členů skupiny) musí vždy odpovídat 

skutečné škodě. Tj. nemůže nastat situace, 

aby soud přiznal výše, než o co se žalovaný 

skutečně obohatil – nejde tedy o sankční 

náhradu škody, která předpokládá, že 

žalovaný zaplatí více než sám způsobil/oč se 

obohatil. 
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z řízení profitovat nejvíce, a to žalobce a stát. To by však nemělo být 

cílem návrhu zákona, protože primární cíl má být vymáhání práva ze 

strany poškozených. Jejich zájem a profit má být prvořadý, avšak dle 

návrhu by byl nejvíce uspokojen žalobce a stát. Požadujeme návrh 

přepracovat tak, aby výše plnění byla stanovena maximálně do výše 

nároků oprávněných žadatelů přihlášených o podíl na plnění, nikoliv do 

výše požadavků fiktivní skupiny v odhlašovacím řízení. Tímto by 

možnost nevyzvednutého plnění byla minimalizována.  

 72. Připomínka k ustanovení § 115 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„Rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení 

§ 115 

a) označení všech přihlášených členů skupiny; ustanovení o 

identifikaci stran řízení v rozhodnutí soudu podle zákona upravujícího 

civilní soudní řízení se použije obdobně, 

b) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco konat, 

způsob a lhůtu, v nichž má žalovaný uloženou povinnost splnit a 

c) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco konat, 

plnění náležející jednotlivým členům skupiny. 

(2) Je-li počet členů skupiny podle odstavce 1 písm. a) vyšší než 20, 

může soud namísto odstavce 1 písm. a) odkázat na seznam přihlášených 

členů skupiny. 

(3) Výrok pravomocného rozsudku vydaného v hromadném řízení je 

závazný také pro všechny členy skupiny, kteří se do hromadného řízení 

přihlásili a jsou uvedeni v rozsudku.“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení, 

které zákon má připouštět, tj. jen v přihlašovacím řízení. Z výroku 

rozsudku navrhujeme vypustit vyčíslení odměny žalobce v souladu s výše 

uvedenými připomínkami k odměně žalobce. Žalobce by měl mít 

neziskový charakter. 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 73. Připomínka k ustanovení § 116 

Požadujeme prodloužit lhůtu pro odvolání žalovaného. 

Odůvodnění: 

Lhůta pro odvolání o délce 15 dnů se v případě hromadného řízení jeví 

jako nedostatečná pro odvolání žalovaného. Žalobce má totiž tuto 

15denní lhůtu prodlouženou o 30 dnů, které mají členové skupiny k 

vyjádření k tomu, zda podat odvolání či ne. Žalobce tedy má při znalosti 

rozsudku 45 dnů na podání odvolání, žalovaný jen 15. Takovýto rozdíl 

není odůvodnitelný ani spravedlivý.  

Akceptováno. 

 

 74. Připomínka k ustanovení § 123 

Požadujeme stanovit minimální lhůtu pro vyjádření k námitkám. 

Odůvodnění:  

Zákon by měl stanovit minimální lhůtu pro vyjádření k námitkám, neboť 

se může jednat o nutnost komplexního vyjádření. 

Akceptováno. 

 Exekuční řízení 

75. Připomínka k ustanovení § 126 

Změnit koncepci výběru exekutora – výběr exekutora by měl být 

postaven na základě dohody oprávněných. 

Odůvodnění:  

V návrhu zákona je předkládána koncepce výběru exekutora pouze na 

náhodě a rychlosti. V podstatě tedy záleží na tom, kterého exekutora 

navrhne nejaktivnější člen skupiny, který zároveň bude mít štěstí na 

aktivní exekuční soud. Žádná kritéria pro volbu exekutora nejsou, je 

otázkou, zda by se členové skupiny neměli dohodnout na tom, který 

exekutor by měl exekuci vést a nenechávat to víceméně na náhodě a na 

tom, jak rychle který soud vydává pověření. 

76. Připomínka k ustanovení 129 odst. 1 

V § 129 odst. 1 za slovem „pohledávky“ čárka nahrazuje slovem „a“ a 

slova „a náklady oprávněných“ se zrušují. 

Odůvodnění:  

Není zřejmé, o jaké náklady se má jednat, jestliže oprávnění pouze podají 

exekuční přihlášku a další kroky jsou v rukou exekutora. 

77.  Připomínka k ustanovení § 131 

V § 131 druhá věta zní: „Náklady exekuce hradí v takovém případě v plné 

výši oprávněný.“. 

K § 126 až 131 – ustanovení byla zcela 

vypuštěna. 

 

K  § 132, § 133, § 134 a § 135 – 

neakceptováno (srov. výše). 

 

 

K § 136 – výše pokuty musí být dostatečná 

a odrazující, což jsou požadavky jak 

doporučení, tak směrnice. Z tohoto důvodu 

nelze uvedené snížit (jde o maximální 

hranici). 
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Odůvodnění:  

Je plně v dispozici oprávněného, zda se včas přihlásí do exekučního řízení 

již zahájeného. Pokud v důsledku své nečinnosti zmešká stanovenou 

lhůtu, měl by nést následky opožděného jednání. A to i vzhledem k tomu, 

že zmeškání lhůty se oprávněnému promíjí vždy, pokud se dodatečně 

obrátí na jakéhokoliv exekutora, tedy tento postup se neuplatní jen na 

omluvitelné případy, případně po určitou časově omezenou dobu.  

Následkem by tedy mělo být, že v takovém případě ponese náklady 

exekučního řízení. 

78. Připomínka k ustanovení § 132, § 133, § 134 a § 135 

Požadujeme dotčená ustanovení vypustit. 

 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

 

79. Připomínka k ustanovení § 136 

Požadujeme snížit hranici pokuty. 

Odůvodnění:  

Nedostatečné zdůvodnění, proč byla hranice nastavena právě na 10 000 

000 Kč. V důvodové zprávě uvedený důvod „Vzhledem účelu a smyslu 

hromadného řízení a rozsahu případné povinnosti, která se týká velké 

skupiny osob, se navrhuje tuto hranici pro účely vykonávacího řízení 

navazujícího na rozhodnutí o hromadné žalobě podstatně zvýšit.“ není 

odpovídající už jen vzhledem k tomu, že není stanoven minimální počet 

členů skupiny a připouští se, že by hromadné řízení mohly vyvolat i jen 

jednotky osob, tedy množství osob srovnatelné s případy, na něž dopadá 

OSŘ, proti nimž se však horní hranice pokuty zvyšuje 100 x. Výše pokuty 

by se proto měla narovnat. 

Vzhledem k tomu, že se má jednat o případy, kde má být plněno jinak než 

zaplacením peněžité částky, existuje pro takto vágně stanovené případy, 

u nichž exekutor může ukládat pokuty, riziko, že ukládané pokuty budou 

ukládány neoprávněně jen z důvodu rozdílného výkladu toho, co má 

žalovaný plnit. Pro ukládání pokuty by tedy měla být stanovena jasná 

pravidla. 
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 80. Připomínka k části páté, hlavě I, (§ 143 až § 162) - Řízení o 

zpřístupnění důkazního prostředku a související ustanovení 

Navrhujeme hlavu vypustit. 

Odůvodnění: 

Předkladatel zde navrhuje zavést nový institut řízení o zpřístupnění 

důkazního prostředku, který má umožnit přístup žalující, případně i 

žalované strany k informačním zdrojům protistrany. Jedná se o institut 

implementovaný z anglosaského práva (tzv. discovery či dislosure 

principle), jak upozorňujeme i výše. Předkladatel předpokládá, že tento 

nový institut bude využívat zejména žalující strana, které tak bude 

umožněno získat důkazy, které nemá k dispozici a nemůže je získat.  

Navržené ustanovení představuje obrovský zásah do práv třetích osob, 

zejména pak žalovaného. Navrhovatel sice presumuje, že žalobcem bude 

korporace, jistě to však může být i fyzická osoba. Současně dochází 

k tomu, že je hromadné řízení zvýhodněno proti řízením individuálním, 

kde totéž požadovat nelze. Vzniká tak zde motivace ke zneužití 

hromadného řízení v konkurenčním boji, jíž podle našeho názoru nelze 

postupem podle § 150 dostatečně čelit. I když se s údaji seznámí jen 

omezený okruh osob, bude již nemožné odhalit, která z těchto osob se 

následně dopustila indiskrece.  

Poněkud přehnané je také ustanovení § 142 odst. 2: „Má se za to, že osoba 

měla dokumenty pod svou kontrolou také tehdy, pokud měla právo pořídit 

si výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo měla právo se s obsahem 

dokumentů seznámit jinak“. Žalovaný by musel tuto domněnku vyvracet 

prokazováním negativní skutečnosti, tj. že se sice s dokumenty mohl 

seznámit, ale neučinil tak. To je v rozporu s principem, že negativní 

skutečnosti se nedokazují. 

Poznamenáváme v této souvislosti, že zavedení tohoto nového principu 

bylo ve věcném záměru zákona o hromadných žalobách schváleném 

vládou v uplynulém roce prezentováno v rovině potenciálního záměru, 

jehož zapracování do paragrafového znění je odvislé od praktických 

zkušeností se zavedením zpřístupnění důkazního prostředku v zákoně č. 

262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Důvodová 

zpráva k návrhu však tyto zkušenosti nijak nespecifikuje, pouze v 

odůvodnění k části páté obecně konstatuje, že „praxe ukazuje, že může 

Neakceptováno. 

Jde o požadavek čl. 13 směrnice. 
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být velmi potřebný“. Máme za to, že potřebnost tohoto problematického 

institutu nebyla dostatečně prokázána. Zakotvení zcela nové právní 

úpravy do zákona o hromadných žalobách je přinejmenším předčasné a 

mělo by být odloženo alespoň do doby, kdy bude možné spolehlivě 

vyhodnotit efekty zákona a na základě praktických zkušeností zvážit jeho 

případné rozšíření. 

Pro případ, že by předkladatel trval na zachování konstrukce této hlavy 

(§ 143 až § 162) v návrhu, požadujeme následující. 

 

 81. Připomínka k ustanovení § 143 odst. 3 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 
Akceptováno. 

 

 82. Připomínka k ustanovení § 144 

V § 144 odstavec 1 zní: „(1) Návrh na zpřístupnění se podává u soudu, 

který vede hromadné řízení.“. 

Neakceptováno. 

Viz výše bod 86. 

 83. Připomínka k ustanovení § 145 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 145 

(1) Návrh na zpřístupnění může podat strana hromadného řízení. 

(2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění jsou 

a) druhá strana hromadného řízení, 

b) ten, komu má být podle návrhu uložena povinnost zpřístupnit 

dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí.“. 

 

Neakceptováno. 

Srov. bod 86. 

 84. Připomínka k ustanovení § 147 odst. 2 

V § 147 odst. 2 se slova „navrhovatel“ nahrazují slovem „žalobce“ a 

slova „zejména pokud jde o vymezení skupiny a předmětu řízení“ se 

zrušují. 

 

Neakceptováno. 

Srov. bod 86. 
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 85. Připomínka k § 149 odst. 1 

V § 149 odst. 1 písm. c) se na konci vkládají slova „nebo vnitřní 

informace povinného“. 

 

Akceptováno. 

 

 86. Připomínka k ustanovení § 150 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 150 V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo 

třetích osob na ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného 

zákonem chráněného tajemství nebo vnitřní informace povinného, 

předseda senátu odmítne návrh na zpřístupnění.“. 

 

Akceptováno. 

Možnost postupovat tímto způsobem je již 

obsažena v § 149. Uvedené bude nicméně 

legislativně zpřesněno. 

 87. Připomínka k ustanovení § 151 

V § 151 odst. 1 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“. 

V § 151 odst. 2 se za slovo „tajemství“ vkládají slova „nebo vnitřní 

informace povinného“. 
 

Akceptováno částečně. 

 

 88. Připomínka k ustanovení § 152 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„§ 152 V rozhodnutí předseda senátu uloží žalobci uhradit povinnému 

účelně vynaložené náklady spojené se zpřístupněním.“. 

Vysvětleno. 

Uvedené je již v návrhu zákona obsaženo. 

 89. Připomínka k ustanovení § 153 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(1) Žalobce je povinen o dokumentech zachovávat mlčenlivost. Za 

porušení povinnosti mlčenlivosti soud udělí žalobci pokutu ve výši 10 

000 000 mil. Kč nebo 1% z čistého obratu dosaženého za poslední 

ukončené účetní období.“. 

V § 153 odst. 2 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“. 

Odůvodnění k § připomínce k § 143, § 144, § 145, 147 odst. 2, § 149 odst. 

1, § 150, § 151, § 152, § 153:  

Tento návrh představuje hrubé porušení právního postavení žalovaného, 

kdy ze strany žalobců či potenciálních žalobců bude docházet ke 

zneužívání této naprosto jedinečné možnosti, jak se dostat k datům a 

podkladům žalovaného. Odůvodnění uvedené v důvodové zprávě na str. 

Akceptováno. 
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235 „je možné návrh na zpřístupnění podávat před zahájením 

hromadného řízení. Důvody jsou nasnadě – vzhledem k nákladům 

takovéhoto řízení a riziku je nezbytné dát potenciálním stranám možnost 

zjistit co nejvíce informací o věci, než se vůbec rozhodnou hromadnou 

žalobu podat. Toto opatření může zabránit bezdůvodným a zneužívajícím 

žalobám a vůbec zbytečným sporům.“ je zcela zavádějící a jednostranné, 

když nepokrytě uvádí, že tato možnost dá stranám /fakticky ovšem jen 

potenciálnímu žalobci/ informace o věci před podáním žaloby. Z logiky 

věci žalobu nepodává žalobce. Uvedené zdůvodnění však není dostatečné 

k tomu, aby potenciálně žalovaný byl nucen (pod pokutou) sdělovat své 

interní údaje a předávat své interní dokumenty komukoliv, kdo takové 

předání navrhne s odkazem na to, že mu to umožní lépe zvážit, zda 

podávat žalobu. Navíc návrh zřejmě předpokládá, že tak žalovaný (i 

potenciálně žalovaný) bude činit zcela zdarma, neboť o úhradě nákladů 

se ani v jednom u předmětných ustanovení nehovoří. Zároveň se 

předpokládá, že tento institut bude využíván při vymezování skupiny (jak 

co do počtu, tak i co do charakteru jednotlivých nároků), tak při 

definování předmětu řízení (jak souhrnně – tj. o čem obecně se řízení 

vede, tak v jednotlivých případech, tj. jak vypadá nárok jednotlivého 

člena skupiny). Tedy potenciální žalobce si vybere budoucího 

žalovaného, požádá o předložení jeho interních dat a dokumentů s 

odůvodněním, že je potřebuje pro vymezení skupiny a předmětu řízení a 

až v předložených dokumentech bude hledat oporu pro případnou 

hromadnou žalobu, a to vše na náklady případného žalovaného. Činnost 

žalovaného může být těmito návrhy zcela paralyzována, neboť není nijak 

limitováno, o jak velké množství údajů a dat se může jednat a řádné 

splnění požadavků může znamenat nutnost zásadně omezit vlastní 

činnost a veškeré kapacity (zejména IT, právní, účetní, ale i obsluhu 

zákazníků např. při dohledávání údajů o zákaznících) uvolnit na takovýto 

požadavek např. sotva založeného zájmového spolku. Jestliže 

předkladatelé hovoří o tom, že v návrhu je zabudováno vícero pojistek 

proti zneužívání institutu hromadných žalob v konkurenčním boji, tak i 

tento jediný institut v navrženém znění zcela rozstřeluje tvrzení 

překladatele. Navíc proti rozhodnutí o povinnosti zpřístupnit dokumenty 

nemůže žalovaný podat odvolání, naopak je plnění takto uložené 
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povinnosti sankcionovatelné až do výše 10 000 000 Kč nebo 1 % z obratu. 

Tato výše pokut však není nijak odůvodněná, zároveň se však v případě 

velkých společností může jednat o částky ve stovkách milionů Kč. Výše 

těchto pokut zvlášť kontrastuje s výší jistoty, kterou je navrhovatel 

povinen složit, totiž pouhých 50 000 Kč. Dalším nedostatkem je, že lhůtu 

pro zaplacení pokuty určuje předseda senátu – takováto lhůta nemůže být 

na volné úvaze soudu, ale stanovena pevně právní úpravou a musí 

respektovat faktické omezení na straně žalovaného, např. možnost 

sjednat bankovní úvěr, a to nejen při uložení limitních částek. Dále v 

návrhu není jednoznačně řešena úhrada nákladů za zpřístupnění 

požadovaných informací, ačkoliv v době, kdy taková žádost o 

zpřístupnění bude vznesena, nelze zdaleka předvídat výsledek řízení. 

Proto je třeba napevno zakotvit povinnost žalobce hradit povinnému 

náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zpřístupněním vznikly. 

Povinný bude v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat 

úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením 

kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací a rovněž 

může žádat úhradu za vyhledání informací (např. mzdové náklady 

pracovníků), tedy obdobně jako je již nyní zakotveno v zákoně o 

svobodném přístupu k informacím. 

Navrhujeme vypuštění možnosti navrhnout zpřístupnění důkazů i před 

zahájením hromadného řízení.  S tím souvisí i vypuštění osoby 

navrhovatele z textu zákona. Současně navrhujeme ochranu vnitřních 

informací povinného ke zpřístupnění důkazů a v případě informací 

chráněných týkající se ochrany obchodního, bankovního a jiného 

chráněného tajemství a vnitřních informací povinného předseda senátu 

návrh o zpřístupnění odmítne. Dále navrhujeme pokutu za porušení 

povinnosti mlčenlivosti o zpřístupněných dokumentech. 

Dále pak doporučujeme ustanovení o ochraně obchodního, bankovního 

či jiného chráněného tajemství doplnit o stručnou úpravu o ochraně 

osobních údajů fyzických, popř. i právnických osob. 

Přímo účinná právní úprava EU (nařízení Evropského parlamentu a rady 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES ukládá správcům, popř. zpracovatelům osobních 
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údajů, značné sankce v případě porušení jejich povinností vyplývajících 

z tohoto nařízení. Pokud budou důkazy, na něž se vztahuje ust. § 143 a 

násl. zákona obsahovat osobní údaje, je vhodné jejich ochranu do textu 

zákona výslovně zahrnout. 

 

 90. Připomínka k ustanovení § 154 

Požadujeme zvýšit výši jistoty a nestanovovat limit její výše. 

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že jistota má sloužit nejen pro případnou náhradu 

újmy, která by mohla vzniknout porušením povinností podle § 143 an., 

ale zároveň i k případnému pokrytí náhrady nákladů zpřístupnění, jeví se 

předkladatelem stanovená výše jistoty zcela nedostatečnou.  Stejně tak 

není odůvodnitelná a ani vhodná její limitace. 

Újma, která by mohla vzniknout z porušení povinností v souvislosti se 

zpřístupněním dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých 

informací žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. 

Navrhujeme proto výši jistoty navýšit. Může to být například např. 

určitým procentem z požadovaného plnění. 

 

Akceptováno. 

 91. Připomínka k ustanovení § 155 

V § 155 odst. 1 se slova „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“. 

Odůvodnění:  

Připomínka souvisí s návrhem na změnu původního textu § 152. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 92. Připomínka k ustanovení § 158 

Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Sankcí za nedoložení dokumentů v rámci soudního sporu je tradičně ve 

smyslu § 118 a) neúspěch ve sporu. 

Uvedení takovéhoto typu pokuty v civilně-procesním předpise je 

nesystematické a zavádí pro soudy prostředky orgánů státní správy. 

 

Akceptováno. 
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 93. Připomínka k ustanovení § 159 

V § 159 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „10 000 000 Kč nebo 

1 % čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období“. 

 

Odůvodnění:  

Újma, která by mohla vzniknout z porušení povinností v souvislosti se 

zpřístupněním dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých 

informací žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. Navrhujeme 

proto výši pokuty navýšit.  

 

Akceptováno. 

 

 94. Připomínka k ustanovení § 167 a násl.  

Požadavek bezúhonnost a důvěryhodnosti by měl platit pro všechny 

zaměstnance a další pracovníky správce skupiny, kteří se přímo nebo 

nepřímo podílejí na přípravě a vedení hromadných řízení. 

Požadavek bezúhonnosti (§ 169) by se měl vztahovat nejen na majetkové 

a hospodářské trestné činy, ale také na jakékoliv úmyslné trestné činy – 

obdobně jak je tomu například v § 72 zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Nevidíme žádný ospravedlnitelný důvod pro to, 

aby pracovníci správců skupiny museli splňovat mírnější požadavky 

bezúhonnosti než například pracovníci poskytovatelů spotřebitelských 

úvěrů. 

Lhůty, které se aplikují ohledně důvěryhodnosti (§ 171) navrhujeme 

prodloužit z 5 na 10 let (obdobně viz požadavky na ČNB důvěryhodnost 

dle Úředního sdělení České národní banky ze dne 21. května 2010 k 

výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost). 

Ohledně požadavku odborné způsobilosti (§ 172) by měl platit požadavek 

vzdělání v magisterském studijním programu na právnické fakultě, 

nikoliv na jakékoliv vysoké škole. Tento požadavek by měl splňovat 

nejen odpovědný zástupce správce skupiny, ale všichni zaměstnanci a 

pracovníci správce skupiny, kteří se přímo podílejí na přípravě a vedení 

hromadných řízení. Navíc by bylo žádoucí, aby uvedené osoby měly 

povinnost vykonat určitou odbornou zkoušku (obdobně jak je tomu v 

případě insolvenčních správců). 

Částečně akceptováno. 

Podmínky budou rozšířeny i na vrcholný 

management a statutární orgán. 
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 95. Připomínka k ustanovení § 176 

V § 176 se v nadpisu slova „pozastavení platnosti“ nahrazují slovem 

„odnětí“. 
V § 176 odst. 1 se slova „Platnost akreditace“ nahrazují slovem 

„Akreditace“ a slovo „se pozastavuje“ se nahrazuje slovem „se 

odnímá“. 
V § 176 odst. 2 se slova „pozastavení platnosti“ nahrazují slovem 

„odnětí“. 
Odůvodnění:  

V uvedených případech by měla být akreditace odňata, nikoliv jen 

pozastavena. Jedná se o závažné případy (např. nástup výkonu trestu), 

nikoliv jen např. administrativní pochybení na straně akreditovaného 

subjektu. 

Vysvětleno. 

Účinky jsou stejné jako v případě odnětí, 

není proto důvod uvedené pravidlo měnit. 

 

 

 

 96. Připomínka k ustanovení § 178 

Podle tohoto ustanovení má dohled nad výkonem činnosti správce 

skupiny vykonávat ministerstvo. Ministerstvo ale může akreditovanou 

osobu pouze vyzvat, aby odstranila zjištěné nedostatky. I když je tedy 

činnost správce skupiny regulovanou činností, zákon na rozdíl od jiných 

regulovaných podnikatelských činností nestanoví žádné sankce. V zájmu 

spravedlnosti a vyváženosti práva a povinností všech dotčených subjektů 

by zákon měl upravit přestupky správce skupiny spočívající v porušení 

povinností stanovených tímto zákonem a současně by zákon měl stanovit 

pravomoc ministerstva udělovat za tyto přestupky pokuty. 

Akceptováno. 

Do zákona byl doplněn následek. 

 97. Připomínka k ustanovení § 180 

Požadujeme vyloučit aplikaci zákona na události vzniklé před jeho 

účinností. 

Odůvodnění: 

Zákon představuje zásadní změnu v právním řádu. Jeho retroaktivní 

aplikace na staré události podle našeho názoru popírá ústavní principy 

České republiky. 

Vysvětleno. 

Znovu je třeba zdůraznit, že zákon je 

procesním předpisem, který nezakládá 

žádná nová hmotná práva či povinnosti. 

Pouze upravuje jiný způsob soudního 

vymáhání již existujících nároků. 

 

Uvedené přechodné ustanovení je pro 

procesní předpisy zcela běžné. 
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V žádném případě tak nemůžou vznikat 

pochybnosti o to, že dané ustanovení je 

protiústavní. 

 

 Doporučující připomínky  

 Připomínka k ustanovení § 1 písm. a), § 8, § 15 odst. 3, § 40 odst. 1, § 

45 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 2, § 75 odst. 1, § 91 odst. 1, § 101 odst. 

3, § 102 odst. 2, § 115 odst. 1 písm. a),  

§ 116 odst. 1, § 144 odst. 2 

U výše uvedených paragrafů nahradit slova „civilní soudní řízení“ slovy 

„občanské soudní řízení“ v celém textu návrhu zákona o hromadných 

žalobách. 

Odůvodnění:  

V uvedených ustanoveních zákona se vyskytuje sousloví „civilní soudní 

řízení“. V platném českém právním řádu však tento pojem není v 

tradičních procesních předpisech zakotven. Zákon  

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, stejně jako zákon 

č. 292/2013 Sb.,  

o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, používají zažitý termín 

„občanské soudní řízení“. Sama důvodová zpráva na straně 11 hovoří, že 

„Ze stejných důvodů nebyla jako vhodná vyhodnocena ani varianta 

začlenění hromadného řízení do rekodifikace civilního práva procesního. 

Ten je jednak veden v duchu dekodifikace, čemuž odpovídá i samostatný 

právní předpis upravující hromadné žaloby, jednak je možné očekávat, že 

přijetí nové obecné procesní úpravy ještě nějaký čas bude trvat. … Práce 

na obou předpisech však na sobě nejsou ani věcně, ani časově natolik 

bezprostředně závislé, aby jejich projednávání bylo nutně a neoddělitelně 

spojeno. Rekodifikace civilního procesu je během na dlouhou trať, který 

není vhodné uspěchat.“.  Vzhledem k tomu, že věcný záměr návrhu 

nového civilního procesu je téměř na začátku, resp. je zatím ve veřejné 

Neakceptováno. 

Uvedené označení je již reakcí na nově 

připravovaný civilní řád soudní. 
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konzultaci, není nezbytné v novém zákoně o hromadných žalobách 

používat instituty uvedené v tomto věcném záměru. Pro účastníky řízení 

/v návrhu označované za strany/ jsou tyto pojmy neznámé a zavádějící. 

 Připomínka k § 53 odst. 3 a § 54 odst. 2 
Zvážit jejich ponechání v zákoně. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná ustanovení jdou proti účelu hromadných žalob, uvedeném v 

důvodové zprávě, a to ulehčit přetížené soudní soustavě. Předpokládá se, 

že soudy v individuálních případech budou na pravidelné bázi lustrovat 

seznam hromadných řízení (rejstřík hromadných žalob), zda se tam 

neobjevilo řízení, díky kterému by mohli přerušit individuální řízení. 

Tento systém podle nás prakticky nemůže fungovat, soudy těžko budou 

mít kapacitu u všech sporů monitorovat, zda je nelze přerušit z uvedeného 

důvodu. 

 

Akceptováno. 

 Připomínka k § 78 odst. 3 
Nabytí právní moci smíru se předpokládá ke kterému datu? Lze 

ustanovení vykládat tak, že nabytí právní moci smíru bude zveřejněním v 

rejstříku hromadných žalob? 

Nabytí právní moci bude standardní jako 

v případě individuálního smíru. 

 Připomínka k § 119 

Z důvodu zajištění tzv. rovnosti zbraní mezi stranami řízení 

doporučujeme rozšířit možnost podat námitku proti úkonu soudu i na 

žalovaného.  

 

Vysvětleno. 

Žalovaný má k dispozici „silnější“ opravný 

prostředek v podobě odvolání. 

 Připomínka k § 133 

Doporučujeme nahradit slova „pariční lhůty“, který se běžně používá v 

právní teorii za běžně legislativně zažitý pojem „lhůta k plnění“. Toto 

sousloví je např. použito v § 148 návrhu zákona. 

 

Akceptováno. 
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UZSČR 

(Unie zaměstnavatelských svazů 

ČR) 

Mgr. Kateřina Látalová      e-mail: 

katerina.latalova@uzs.cz

 tel.: 731136087 

1. Upozorňujeme, že zákon o hromadných žalobách je do domácí 

legislativy předkládán v době, kdy není ještě známa finální podoba 

evropského právního rámce na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů 

(Návrh Směrnice EP a Rady o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES jako 

součást tzv. New Deal for Consumers). I ze stávajícího známého znění 

návrhu směrnice lze nadto s jistotou dovodit, že předkládaný koncept 

hromadných žalob jde dalece za chystaný unijní rámec. Konkrétně lze 

namítat zejména zapojení investorského přístupu k hromadným žalobám, 

zatímco evropská úprava otevírá hromadné žaloby pouze subjektům, jako 

jsou například spotřebitelské organizace, jež nevytvářejí zisk.  

Z tohoto pohledu se předložení zákona jeví jako předčasné a nabízí se 

počkat s jeho přijímáním do okamžiku, kdy bude schválen nový evropský 

rámec na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. 

Předkladatel sice v důvodové zprávě dále vysvětluje, proč může být 

zákon o hromadných žalobách schválen i bez znalosti chystané evropské 

směrnice, tyto argumenty jsou ale spíše zástupné a s některými z nich 

nelze souhlasit. Není například pravda, že je třeba na přijetí zákona tlačit, 

protože Česká republika zaostává za ostatními vyspělými státy; institut 

hromadných žalob nemá v právním řádu například Irsko, Slovinsko, 

Slovensko, nebo některé pobaltské státy. Konkrétní úprava se navíc mezi 

jednotlivými státy výrazně liší a obecně je užší než varianta představená 

v předloženém návrhu zákona o hromadných žalobách. Předkladatel 

přitom dostatečně nevysvětluje, z jakých akutních důvodů musí být v 

České republice zvolena maximalistická varianta uplatňování 

hromadných žalob, nadto postavená na investorském principu, který 

eliminuje roli neziskového sektoru a spotřebitelských organizací. 

Chystaný záměr Evropské komise je přitom svěřit možnost podávat 

hromadné žaloby právě těmto organizacím, které nebudou při vedení 

sporů motivováni finančním ziskem. Přestože předložený návrh zákona o 

hromadných žalobách se zapojením těchto organizací formálně počítá (v 

případě odhlašovací varianty s těmi akreditovanými), klade tolik 

faktických překážek a podmínek, že je fakticky z procesu podávání a 

vedení hromadných žalob vylučuje. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

 

Návrh zákona je připravován při zohlednění 

principů směrnice. Je potřeba ustanovení 

směrnice vykládat ve světle čl. 1 odst. 2. Tj. 

směrnice není maximální harmonizací, ale 

minimálním standardem. Zákon respektuje 

tento minimální standard a zároveň jde nad 

jeho rámec, což je nicméně plně v souladu 

se směrnicí. 

 

Pokud jde o Doporučení EK, v obecné 

rovině návrh zákona doporučení respektuje. 

Tam, kde se odchyluje, je třeba říci, že se 

v časově pozdějším návrhu směrnice 

odchýlila i sama Komise, neboť v rámci 

Fitness Check zjistila, že doporučení trpí 

několika nedostatky (např. opt-out, či 

financování). 

 

Blíže ke vztahu obou předpisů si 

dovolujeme odkázat na příslušnou pasáž 

obecné části důvodové zprávy.  

 

V návaznosti na tuto připomínku však byly 

v zákoně provedeny některé změny. 

Zejména došlo k výraznému omezení 

odhlašovacího hromadného řízení na 

výjimečné případy a zakotvení dalších 

pojistek proti zneužití, např. podmínky 

transparentního financování. 
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Z našeho pohledu je proto žádoucí, aby předkladatel buď vyčkal na 

schválení unijního rámce a představil takovou variantu, která bude 

tomuto rámci odpovídat a vycházet z jeho hlavních linií, anebo návrh 

alespoň přepracoval tak, aby byl utlumen ziskový princip podávání 

hromadných žalob a naopak se posílilo postavení spotřebitelských 

organizací podobně jako v mnoha jiných evropských státech.  

tato připomínka je zásadní 

 

 Doporučujeme doplnit do návrhu alternativní možnosti řešení sporů, 

například v podobě mediace. 

 

 

tato připomínka je doporučující  

Vysvětleno. 

 

Možnost mediace zůstává nedotčena. 

 

 Za zcela nezbytné považujeme opravdu komplexní posouzení 

dopadů se zvláštním soustředěním na dopady na podniky a na 

konkurenceschopnost českých podniků na společném trhu. 

 

Odůvodnění: Návrh jde silně nad rámec standardů obvyklých 

v evropských státech. Takřka nikde není kombinována tak široká 

možnost hromadných žalob v režimu opt-out s tak širokou možností 

komerčních subjektů tyto žaloby iniciovat a podávat a s vysokou 

odměnou, která jim za tuto činnost kyne. Obáváme se proto, že, pokud 

budou české subjekty vystaveny tomuto tlaku, kterému jejich konkurenti 

z jiných členských států nemusí čelit, budou proti nim znevýhodněny. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 Považujeme za potřebné znovu zvážit zavádění kategorie 

odhlašovacích hromadných žalob (opt-out). Za vhodnější bychom 

považovali jeho vyřazení, případně ponechání pouze pro 

reprezentativní žaloby tak, jak je navrhuje evropská směrnice. 

 

Odůvodnění: Při použití moderních prostředků informační společnosti a 

e-governmentu se přitom domníváme, že není nutné sahat k systému opt-

out. Zároveň režim, ve kterém se žalobci k žalobě z vlastní vůle 

Akceptováno. 

Princip opt-out byl v návrhu výrazně 

upozaděn, a to jak koncepčně, kdy bylo 

jednoznačně stanovena priorita opt-in, tak i 

co do podmínek.  

 

Částka byla snížena na 5 000 Kč a dále byla 

doplněna nová podmínka, kdy 
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přihlašují, lépe odpovídá principům demokratického právního státu. 

Jednání za subjekt bez jeho vlastní vůle je obecně nevhodné a mělo by 

být užíváno jen výjimečně tam, kde není jiné řešení možné. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

s odhlašovacím hromadným řízením musí 

souhlasit alespoň 50 členů skupiny nebo 

neziskový subjekt, který je oprávněn zájmy 

této skupiny hájit. Neziskový subjekt přitom 

musí doložit, že je etablovaným a dlouho 

činným v oblasti, které se hromadná žaloba 

dotýká, a žalobce má povinnost s tímto 

subjektem po celou dobu spolupracovat. 

 

Ustanovení o zájmovém subjektu byla dále 

rozvedena po vzoru návrhu směrnice o 

zástupných žalobách a dále po vzoru zákona 

o ochraně spotřebitele tak, že není umožněn 

vznik ad hoc zájmových spolků. 

 

Z hlediska případného zneužití se navrhuje 

zpřísnit podmínky pro činnost neziskových 

subjektů, pro činnost správce skupiny i 

zavést podmínku transparentního 

financování hromadného řízení. 

 Konkrétní zásadní připomínky  

 §2  

Doporučujeme omezit věcnou působnost zákona výhradně na spory 

v oblasti spotřebitelského práva a vymáhání práv spotřebitelů svěřit 

zavedeným spolkům spotřebitelů. Žaloby potenciálních nároků a škod by 

prostřednictvím hromadné žaloby měly být možné pouze v rámci 

spotřebitelského práva, nikoliv v oblastech soutěžního práva či práva 

obchodních korporací. 

 

 

Neakceptováno. 

Uvedený požadavek nelze akceptovat ze tří 

důvodů. 

 

Zaprvé, návrh zákona přináší úpravu 

civilního sporného řízení. Pro spornou 

procesní úpravu je přitom typické, že se co 

do rozsahu působnosti neomezuje podle 

hmotně-právních vztahů, na které dopadá. 
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Zadruhé, uvedený požadavek vyplývá 

z Doporučení Komise, přičemž je vhodné 

uvedené Doporučení respektovat. 

 

Zatřetí, je nefér vůči podnikatelům, aby byli 

v režimu zákona pouze potenciálními 

žalovanými. Naopak je férové, aby mohli 

vystupovat a profitovat z možnosti vedení 

hromadných žalob také na straně žalující. 

 

 Nesouhlas s odhlašovacím řízením 

Doporučujeme vypustit, anebo upravit koncept odhlašovacího řízení, 

které může probíhat bez aktivního zapojení a dokonce vědomí 

poškozených, a přiklonit se k modelu, který je rozšířený v evropských 

zemích a ke kterému směruje i připravovaná legislativa EU, tedy k řízení 

přihlašovacímu. Upozorňujeme, že Komise ve svém doporučení ze dne 

11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní 

ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských 

státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie 

(2013/396/EU) výslovně uvádí: 

 

„Strana žalující by se měla vytvářet na základě výslovného souhlasu 

fyzických nebo právnických osob, které tvrdí, že jim vznikla škoda (zásada 

„opt-in“). Každá výjimka z této zásady, ať již ze zákona nebo z rozhodnutí 

soudu, by měla být založena pouze na důvodech řádného výkonu 

spravedlnosti.“  

Zákon by měl stavět především na principu přihlašovacího řízení, ve 

kterém na straně žalobce stojí výhradně osoby, které se aktivně přihlásí a 

aktivně uplatňují své práva. Odhlašovací řízení by mělo být přípustné jen 

v případech, kdy lze jasně definovat, jaké osoby tvoří skupinu a o jakých 

konkrétních nárocích bude řízení vedeno.  

 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

Mechanismus opt-out byl v návrhu 

zásadním způsobem omezen pouze na 

výjimečné situace. 
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 Navrhujeme navýšit soudní poplatek v závislosti na očekávané hodnotě 

sporu. Cílem je omezit na minimum pravděpodobnost, že budou 

podávány návrhy účelově. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 

Připomínka bude řešena v rámci 

vypořádávání připomínek k návrhu 

doprovodného zákona. 

 16 a §17 

Navrhujeme ustanovení přeformulovat 

Odůvodnění: Pouze správce skupiny má podle § 38 návrhu aktivní 

legitimaci žalobu podat a vést. Není však jasné, zda v případě odvolání 

správce trvá aktivní legitimace skupiny bez správce. Rovněž není jasné, 

zda podle odst. 2 mohou navrhnout odvolání správce i osoby, které jsou 

členy skupiny, ale k žalobě se nepřihlásily. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno. 

Postup, jak se bude po odvolání hledat nový 

žalobce, byl v zákoně upraven a do 

důvodové zprávy bylo doplněno, že skupina 

sama aktivní legitimaci bez správce nemá. 

 

Odvolání mohou navrhnout jen členové 

skupiny, kteří v řízení figurují, to bylo 

v odůvodnění zpřesněno. 

 § 20 

Považujeme za nezbytné stanovit bezvýjimečnou vázanost nového 

správce skupiny již učiněnými úkony 

Odůvodnění: Podle návrhu by nový správce skupiny nebyl vázán úkony, 

které sice již byly učiněny, ale jsou ve zjevném rozporu se zájmy skupiny. 

Domníváme se, že takovýto postup by byl na újmu procesní ekonomii a 

vágní formulace navádí ke zneužívání, kdy správce bude účelově 

odvolán, aby kroky jím učiněné mohly být nahrazeny. To by ovšem 

protistranu ve sporu velmi znevýhodňovalo, potenciálně až do úrovně 

narušení ústavně zaručeného principu rovnosti zbraní. 

 

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Uvedené pravidlo je nezbytné zachovat 

z důvodu ochrany členů skupiny a je to také 

prevence před zneužíváním postavení 

správce skupiny. 

 § 28 

 Bylo by vhodné stanovit přísnější podmínky zastoupení spolků, a 

naopak uvolnit právní zastoupení neziskových organizací v roli 

správců skupin 

Odůvodnění: Zodpovědná organizace si právní zastoupení zajistí, ovšem 

nejspíše interním právníkem. Navrhujeme proto stanovit, že spolek 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



nemusí být zastoupen advokátem, pokud za něj jedná jeho zaměstnanec 

nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

 § 29 

Doporučujeme upřesnit 

Odůvodnění: Podmínky hromadného řízení tak, jak jsou v návrhu, 

nejsou příliš konkrétní a hrozí u nich výkladové obtíže a spory. 

Domníváme se, že by bylo vhodnější stanovit konkrétní hranice přímo 

v textu zákona, nikoli jen v důvodové zprávě. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno. 

Podmínky byly zpřesněny. Zejména 

podmínka početnosti byla zpřesněna na 10 

členů skupiny (po vzoru Polska). 

 § 31 

V obecné klauzuli odst. 1 písm. a) by mělo být uvedeno, že 

odhlašovací hromadná žaloba je přípustná tam, kde není účelná 

přihlašovací hromadná žaloba, nikoli všude tam, kde je neúčelné 

individuální vymáhání pohledávky. Navrhujeme snížit hranici 

v odst. 2 na 1 000 Kč, upřesnit pravidla, jak má být hodnota práva 

stanovována v případě opakovaného plnění posuzovat souhrnnou 

částku plnění za dobu 1 roku.  

Odůvodnění: V generální klauzuli připouštějící odhlašovací žaloby 

považujeme za nevhodné spojovat připustnost odhlašovací hromadné 

žaloby s neúčelností individuálního vymáhání. Tato dichotomie zcela 

opomíjí přihlašovací hromadné žaloby. Domníváme se, že primárním 

řešením tam, kde je individuální vymáhání neúčelné, je přihlašovací 

hromadná žaloba. Teprve tam, kde ani tato nemůže účelně posloužit, je 

na místě odhlašovací hromadná žaloba. 

Dále se domníváme, že částka 10 000 Kč je nepřiměřeně vysoká. Jedná 

se konec konců o částku blízkou čistému ekvivalentu minimální mzdy. 

V této situaci tvrzení o racionální apatii spotřebitelů, kterým zákon nabízí 

uplatnění svého práva v přihlašovacím režimu jediným úkonem a bez 

jakéhokoli rizika, neobstojí – jednalo by se ji o apatii naprosto iracionální. 

Postrádáme také přesnější návod, jak má být stanovována hodnota práva. 

Akceptováno částečně. 

Podmínky hromadného řízení jako takového 

(podmínka alespoň 10 členů skupiny) i 

podmínky odhlašovacího hromadného 

řízení (souhlas 50 členů skupiny nebo 

neziskové organizace, snížení částky na 

5 000 Kč) byly zpřísněny. 

 

Koncepce zákona co do vztahu 

přihlašovacího a odhlašovacího 

hromadného řízení byla změněna tak, že 

přihlašovací hromadné řízení je zásada, 

odhlašovací se uplatní jen výjimečně. 

 

Bylo zpřesněno i pravidlo ve vztahu 

k opětujícím se plněním tak, že soud při 

rozhodování přihlíží k výši jedné splátky. 

V odůvodnění bylo rozvedeno, jaký je smysl 

dané úpravy, a sice, že když je část skupiny 

pod a část nad hranicí, nemá soud 
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V případě opakovaného plnění potom pokládáme za nevhodné 

posuzování jednotlivého plnění bez zřetele k jeho frekvenci. Opakované 

plnění může být opakováno měsíčně či ročně, ale také týdně či dokonce 

denně. Považujeme za nepochybné, že k těmto situacím je třeba 

přistupovat odlišně a proto navrhujeme  

opakovaná plnění za období jednoho roku sčítat.  

 

tato připomínka je zásadní 

 

 

postupovat formalisticky a skupinu 

rozdělovat na dvě. 

 § 32 

Navrhujeme umožnit přihlašovací hromadné žaloby vždy 

Odůvodnění: Domníváme se, že není důvod omezovat svobodu žalobců, 

kteří jsou ochotni dobrovolně zvolit přihlašovací hromadnou žalobu tím, 

že by museli osvědčovat nepoužitelnost odhlašovací hromadné žaloby. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 § 35 

V odst. 1 navrhujeme nezavádět strop jistoty (tedy vypustit slova 

„nejvýše však 5 000 000 Kč“). Dále v odst. 3 Částku 1 000 000 Kč 

navrhujeme nahradit částkou 3 000 000 Kč. 

Odůvodnění: Nedomníváme se, že je dán důvod omezovat maximální 

požadovanou výši jistoty. Obecně výše žalovaného plnění indikuje výši 

škody, která může být způsobena, a tato škoda může rozhodně převýšit 

částku 5 000 000 Kč. Rovněž tam, kde výši nelze exaktně určit, bude 

možná škoda spíše vyšší. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak. 

Částka bude v zákoně zachována, nicméně 

bude možné ji na návrh žalovaného 

prolomit, a to bez omezení. 

 

Mimo to bylo nově v zákoně upraveno, že 

žalovaný může i v průběhu řízení jako 

takového navrhovat složení další jistoty. 

Dále byla do zákona doplněna nová 

podmínka transparentnosti financování. 

Žalobce tak bude mít povinnost sdělit soudu 

zdroj, z něhož bude svoji činnost v řízení 

financovat. 
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 § 41 

 Doporučujeme upřesnit v tom smyslu, že soud, pokud to uzná za 

potřebné, změní žalobu odhlašovací na přihlašovací 

Domníváme se, že změna žaloby z přihlašovací na odhlašovací by 

znamenala příliš velký zásah do postavení žalobce (často by vzápětí 

zjistil, že žalobcem být nemůže). 

tato připomínka je doporučující 

 

Částečně akceptováno. 

Ustanovení o tom, že soud může změnit 

návrh žalobce na vedení přihlašovacího 

hromadného řízení na odhlašovací, byl 

změněn tak, že pokud žalobce na projednání 

v přihlašovacím hromadném řízení trvá, 

soud musí takto pokračovat (změna souvisí 

s tím, že přihlašovací hromadné řízení je 

podle nové koncepce řízením univerzálním). 

 

Naproti tomu naopak to neplatí. Tj. pokud 

soud rozhodne o tom, že vhodnější je 

přihlašovací, žalobce nemůže trvat na 

projednání v odhlašovacím hromadném 

řízení. 

 § 44 

Považujeme za nezbytné stanovit vázanost soudu návrhem 

Odůvodnění: Považujeme za nepřípustné, aby soud měnil petit žaloby. 

V takovém případě nevyhnutelně vzniká pochybnost o nepodjatosti 

soudu. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 

Uvedená vázanost se týká jen rozsahu 

skupiny a je v zákoně na ochranu 

žalovaného, aby žalobce zbytečně skupinu 

uměle nezvětšoval. 

 

Toto bylo v zákoně též zpřesněno. 

 

Ve zbytku je soud návrhem žalobce vázán. 

 § 48 

Běh promlčení lhůty by měl být staven od okamžiku právní moci 

usnesení 

Odůvodnění: Zpětné stavení běhu promlčecí lhůty považujeme za 

ústavně problematické a potenciálně zneužitelné: člen skupiny může 

nejprve pohrdnou přihlášením se do řízení a žalovat sám, ale poté, co by 

se přihlásil do řízení, byla by jeho promlčecí lhůta zpětně stavena, třeba i 

poté, co byla jeho vlastní žaloba nepravomocně zamítnuta. 

 

 

tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 

Uvedené řešení je nezbytné z hlediska 

ochrany oprávněných zájmů členů skupiny, 

kteří spoléhají na to, že soud hromadnou 

žalobu připustí a z tohoto důvodu 

nepodávají vlastní žalobu. 

 

Pokud byl již nárok člena skupiny v jiném 

řízení zamítnut z důvodu promlčení, jde o 

překážku věci pravomocně rozhodnuté a 
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 člen skupiny by neměl mít oprávnění se do 

řízení přihlásit. 

 § 57 

Ustanovení odst. 3 považujeme za nadbytečné a navrhujeme jej 

vypustit 

Odůvodnění: Nevidíme důvod k přezkumu členství toho, kdo si stejně 

přeje skupinu opustit. Pokud zákon směřuje k odbřemenění soudů, toto 

břemeno je zcela absurdní. 

tato připomínka je doporučující 

 

Akceptováno. 

 

 § 58 a § 59 

Domníváme se, že není vhodné seznam odhlášených osob zveřejňovat  

Odhlášené osoby mohou mít důležité důvody, proč si nepřejí být 

s využíváním služeb určitého podniku jakkoli spojovány. Proto by mělo 

být jejich soukromí respektováno a jejich odhlášení by nemělo být 

zveřejňováno. Jeho evidence ve spise zcela postačí účelu právní úpravy. 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 § 65 

Žalovanému by mělo být umožněno odvolání proti rozhodnutí, že 

určitá osoba členem skupiny je 

 

Odůvodnění: Pro žalovaného je otázka příslušnosti osob ke skupině 

zcela zásadní, neboť ovlivňuje konečnou výši plnění. Žádáme tedy, aby 

žalovanému byla dána možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

Vysvětleno. 

V této fázi se rozhodnutí dotýká jen 

skutečnosti, zda může osoba uplatňovat 

procesní práva v řízení. Rozhodnutí 

nevypovídá nic o tom, zda je osoba hmotně-

právně členem skupiny a v tomto ohledu se 

může samozřejmě žalovaný k dané věci 

kdykoliv v průběhu řízení a tako v rámci 

pravomocného rozsudku vyjádřit a případně 

proti tomu brojit odvoláním. 
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 § 72 

Navrhujeme ustanovení vypustit 

Odůvodnění: Zákon vyžaduje vnitřní konzistenci skupiny v § 29 písm. 

b). Domníváme se tak, že vytváření podskupin znamená zbytečnou 

komplikaci, která by v zásadě byla reakcí na to, že skupina byla na 

počátku nesprávně vymezena. 

tato připomínka je zásadní 

 

Neakceptováno. 

Jde o možnost, která naopak má za cíl 

projednávání nároků usnadnit. 

V zahraničí se uvedená možnost v zákonech 

o   kolektivním řízení vyskytuje pravidelně. 

 

 § 76 až 80 

Navrhujeme zjednodušit uzavírání smíru a vypustit § 79 

Odůvodnění: Obecným principem by měla být snaha o smírné řešení, již 

z důvodu co největšího odbřemenění soudů. Proto se domníváme, že by 

nemělo být umožněno zdržovat schválení smíru námitkami jednotlivců, 

ale pouze kvalifikované části (např. 1/10) členů skupiny.   

 

tato připomínka je zásadní 

 

Neakceptováno. 

Uvedená pravidla jsou výsledkem 

implementace požadavků čl. 8 směrnice. 

 

Možnost uplatnit námitku je snahou donutit 

členy skupiny, aby se ke smíru vyjádřili, 

žalobce a žalovaný znali jejich názor, který 

by mohli promítnout do smíru. A teprve 

v návaznosti na toto vyjádření získávají 

možnost účinky smíru vůči sobě vyloučit.  

 99  

navrhujeme ustanovení o odměně zcela vypustit.   

Odůvodnění: Domníváme se proto, že by správce skupiny neměl být 

odměňován podílem z přisouzené částky. Vůbec se domníváme, že by 

podávání hromadných žalob nemělo být „byznysem“ placeným z peněz 

vítězných spotřebitelů, kteří by v náhradu své újmy neměli být kráceni, 

ale mělo by být předmětem činnosti renomovaných neziskových 

organizací, které jsou financovány z grantů státního rozpočtu a 

z prostředků občanské společnosti. U komerčních subjektů také reálně 

hrozí spekulativní podávání hromadných žalob v honbě za ziskem nebo 

ve snaze poškodit konkurenta, které by mohlo celý institut zdiskreditovat. 

Naopak renomované neziskové organizace budou vždy vážit dopady 

svých kroků a toto riziko u nich tedy nehrozí. 

 

 

případně § 99 odst. 1. 

Akceptováno. 

Odměna je nově dobrovolná, tj. žalobce ji 

nemusí požadovat. 

 

Odměna byla snížena na rozmezí 0-25%, 

přičemž soud určuje její výši a soud tak musí 

dle konkrétních okolností posoudit, zda je 

odměna přiměřená. 
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Stanovenou odměnu pro žalobce ve výši 20 až 30 % považujeme za 

neadekvátně vysokou. Cílem návrhu by mělo být umožnit snazší a 

efektivnější vymáhání práva a nikoliv vytvářet prostor pro ziskovou 

činnost vybraných subjektů, kteří si na podávání hromadných žalob 

mohou vystavět soukromý byznys. Navrhujeme podílovou výši této 

hodnoty snížit a navázat například na složitost a délku řízení.   

 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 § 113 a 114 

Nevyzvednuté prostředky by měly být vráceny žalovanému 

Odůvodnění: České právo vychází z principu (který ostatně doporučuje 

i Evropská komise), že se hradí újma. Penalty damages, známé z 

anglosaského práva, v českém právu nemají místo. Pokud se tedy údajně 

poškození spotřebitelé o svou náhradu újmy nepřihlásí, měla by příslušná 

částka být vrácena žalovanému, nikoli být odváděna do státního rozpočtu. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno částečně. 

Je třeba zdůraznit, že výše přiznaného plnění 

musí vždy odpovídat tomu, co bylo 

požadováno v žalobě, resp. co soud v rámci 

řízení shledal jako hmotně-právně důvodné. 

Soud tedy nemůže přiznávat plnění nad 

rámec skutečně utrpěné 

škody/bezdůvodného obohacení. 

 

Nicméně v návaznosti na připomínku byla 

úprava změněna tak, že nevyzvednuté 

prostředky budou muset být využití v oblasti 

ochrany spotřebitele. 

 

 § 138 a 139 

Navrhujeme tato dvě ustanovení vypustit 

 

Odůvodnění: Navržená ustanovení neodpovídají institutům 

insolvenčního práva. Možnost podávat přihlášky v insolvenčním řízení 

nevzniká okamžikem podání insolvenčního návrhu, ale později. 

Insolvenční právo rovněž nezná „uplatnění“ pohledávky, ale přihlášku. A 

samotný fakt, že by na insolvenční řízení byli upozorněni, by účastníky 

hromadného řízení nepřiměřeně zvýhodňoval oproti ostatním věřitelům, 

kteří se žádného upozornění nedočkají, ale musejí insolvenční rejstřík 

sami sledovat. 

Neakceptováno. 

Ust. § 173 odst. 1 InsZ explicitně stanoví, že 

„Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u 

insolvenčního soudu od zahájení 

insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty 

stanovené rozhodnutím o úpadku.“. Dle § 97 

odst. 1 InsZ je insolvenční řízení zahájeno 

dne, kdy „insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu“. Výzva věřitelům 

v rozhodnutí o úpadku přihlásit pohledávky 

v určité lhůtě není relevantní.  
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tato připomínka je doporučující 

 

 

Co se týče „uuplatnění“, je to obecný termín 

insolvenčního práva, který zahrnuje 1) 

přihlášení (běžné) pohledávky podle § 173 

InsZ i 2) (v užším slova smyslu) uplatnění 

pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jí postavené na roveň podle § 

203 InsZ (Díl 3 má zde dokonce nadpis 

„Jiné způsoby uplatňování pohledávek“.  

 

Rozhodně se nejedná o nestandardní řešení, 

neboť insolvenční zákon zná určité 

modifikace ve vztahu k informování a 

přihlašování pohledávek. Známým 

zahraničním věřitelům insolvenční soud 

rovněž zvlášť vyzývá k přihlášení 

pohledávek podle § 430 InsZ. V řízení o 

úpadku finančních institucí podle části druhé 

hlavy páté insolvenčního zákona dokonce 

žádné pohledávky přihlašovány nejsou, 

neboť existuje fikce toho, že pohledávky 

věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se 

považují za přihlášené (§ 370 odst. 2 písm. 

d) InsZ), přičemž o této skutečnosti jsou 

dokonce věřitelé zvlášť informováni. 

Považujeme za legitimní a zcela v souladu 

s účelem hromadného řízení, principem 

kolektivní ochrany členů skupiny i 

principem procesní ekonomie, aby na tuto 

skutečnost členové skupiny upozorněni byli. 
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 § 142 

Zákon by měl stanovit přesné postupy pro konkrétní situace, tj. 

úpadek správce skupiny, člena skupiny, který je žalobcem, a spolku 

Odůvodnění: Domníváme se, že tyto situace jsou zcela odlišné a měly 

by být proto upraveny odlišně. Např. člen skupiny, byť v úpadku, stále 

zůstane jejím členem, naopak správce skupiny, který je v úpadku, nemá 

již v hromadném řízení smysluplnou roli. 

tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 

Považujeme za nezbytné řešit právě toliko 

úpadek člena skupiny. Důvodem je, že 

prohlášením úpadku se jeho procesní 

postavení člena skupina zásadně nemění 

(výjimku tvoří substituce při převodu 

dispozičních oprávnění na insolvenčního 

správce). Odstavec 1 staví najisto vztah k § 

263 InsZ. Účinky prohlášení konkursu totiž 

mají za následek přerušení soudních řízení, 

která se týkají majetkové podstaty dlužníka 

a jejichž účastníkem je dlužník. V případě 

správce skupiny (žalobce) či spolku se 

ovšem okamžitě aplikuje pravidlo, dle 

kterého dojde k jejich odvolání. 

 

 § 143 až § 162 - Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku a 

související ustanovení 

 

Navrhuje se zavést nový institut řízení o zpřístupnění důkazního 

prostředku, který má umožnit přístup žalující, případně i žalované strany 

k informačním zdrojům protistrany. Jedná se o institut implementovaný 

z anglosaského práva (tzv. discovery či dislosure principle). Navrhovatel 

předpokládá, že tento nový institut bude využívat zejména žalující strana, 

které tak bude umožněno získat důkazy, které nemá k dispozici a nemůže 

je získat.  

Zavedení tohoto nového principu je ve věcném záměru zákona o 

hromadných žalobách schváleném vládou v uplynulém roce uvedeno v 

rovině potenciálního záměru, jehož zapracování do paragrafového znění 

je odvislé od praktických zkušeností se zavedením zpřístupnění 

důkazního prostředku v zákoně č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti 

hospodářské soutěže. Důvodová zpráva k návrhu však tyto zkušenosti 

nijak nespecifikuje. Domníváme se, nutnost zavádění tohoto institutu 

nebyla dostatečně prokázána. Jeho zakotvení se jeví jako předčasné a 

Vysvětleno. 

Požadavek na zakotvení institutu vyplývá 

z čl. 13 směrnice. Je třeba se podívat na 

podmínky, za nichž soud zpřístupnění 

připustí. Tyto jsou velice přísné, což v praxi 

bude znamenat, že soud zpřístupnění povolí 

pouze ve zjevně odůvodněných případech. 

 

V rámci řízení o zpřístupnění důkazního 

prostředku nicméně z důvodu obav před 

zneužitím dojde ke zpřísnění podmínek, dále 

dojde k navýšení jistoty (v řízení 

100 000Kč) a budou i rozšířeny skutečnosti, 

k nimž soud při povolování a určování 

rozsahu přihlíží. 

 

Možnost zahájit řízení i před hromadným 

řízením byla zcela vypuštěna. 
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mělo by být odloženo do doby, kdy bude možné vyhodnotit dopady 

zákona. 

Tato připomínka je zásadní 

§ 143 a násl.  

S navrženým institutem jako takovým nesouhlasíme a navrhujeme 

jej vypustit 

Odůvodnění: Občanský soudní řád stanoví povinnost vydat listinu 

důležitou pro řízení nebo jiný důkaz. Nedomníváme se, že by hromadné 

řízení bylo v tomto směru jakkoli odlišné, že by vyžadovalo speciální 

institut. 

Některá navržená ustanovení jsou navíc nesmyslná: jak má osoba, která 

sice měla právo si pořídit opis listiny, ale neučinila tak, prokazovat, že 

touto listinou nedisponuje a nedisponovala? 

Celkově toto ustanovení budí dojem nátlakového opatření na žalovaného. 

Ten si vzhledem k mnohosti subjektů, které by takto získaly k vydanému 

dokumentu či informaci přístup, nikdy nemůže být jist, že tyto informace 

nebudou zneužity v konkurenčním boji nebo jinak 

 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

 § 154 

Navrhujeme, aby skládaná jistota činila v případech, kdy je 

vyžadováno obchodní tajemství, bankovní tajemství, osobní údaje či 

jiné chráněné údaje 500 000 Kč a soud ji mohl na odůvodněný návrh 

povinné osoby zvýšit i nad tuto částku. 

Odůvodnění: I předkladatel si je vědom, že vyžadované dokumenty 

mohou představovat obchodní tajemství povinné osoby, bankovní 

tajemství, osobní údaje a podobně. Prozrazení takovýchto údajů může 

povinnému nebo třetím osobám způsobit újmu řádově vyšší než je 50 000 

Kč. 

Proto navrhujeme pro tyto kvalifikované situace stanovit vyšší jistotu a 

zároveň dát soudu možnost tuto jistotu na návrh povinné osoby dále 

zvýšit 

Akceptováno částečně. 

Jistota byla zvýšena na 100 000Kč. 
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Tato připomínka je zásadní 

 

 Jako nedostatečná hodnotíme ustanovení, která mají zajistit povinnost 

mlčenlivosti v rámci řízení o zpřístupnění důkazních prostředků. Pokuta 

za porušení povinnosti zpřístupnit dokumenty je v porovnání s jinými 

poplatky uvedenými v návrhu příliš vysoká. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 § 155 

Újmu by podle tohoto ustanovení měl hradit jakýkoli škůdce, který 

ji zavinil, nejen navrhovatel. 

Odůvodnění: Zákon počítá s tím, že údaje budou zpřístupněny více 

osobám (např. § 150). Všechny tyto osoby by tedy měly odpovídat za 

újmu způsobenou porušením povinností.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 § 156 

Nesouhlasíme s takto brzkým počátkem a koncem promlčecí lhůty. 

Tato lhůta by měla běžet od okamžiku vzniku škodlivého následku. 

Alternativně by lhůta měla být dostatečně dlouhá, a to nejméně 10 

let. 

Odůvodnění: Obchodní tajemství, osobní údaje, ale i další informace 

jsou hodnoty, které vyžadují dlouhodobou ochranu. Není možné, aby 

zákon stanovoval běh promlčecí lhůty již od jejich zpřístupnění, a 

fakticky tak dával bianco šek k jejich zneužití po uplynutí této tříleté 

promlčecí lhůty. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak. 

Lhůta zůstane zachována, ale bude se 

vztahovat jen k možnosti hojit se ze složené 

jistoty. 
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 § 159 

Pokuta podle § 159 by měla být shodná jako pokuta podle § 158 

Odůvodnění: Nevidíme důvod, aby navrhovatelé, kteří podle návrhu 

mohou být také komerčními subjekty, nesly riziko nižší pokuty než 

povinné osoby. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

 

 § 167 

Domníváme se, že by správci skupin měly být pouze neziskové 

organizace, které dlouholetou kontinuální činností (minimálně 

v řádu let) osvědčily svou schopnost chránit veřejný zájem 

v příslušné oblasti (ochrana spotřebitele, ochrana životního 

prostředí, ochrana před diskriminací, ochrana zájmů zaměstnanců 

či soutěžitelů. Tyto organizace by také měly doložit dostatečnou 

odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců nebo členů a transparentní 

původ finančních prostředků. 

Odůvodnění: Správce skupiny je neuralgickým bodem celé koncepce. 

Pokud by se správci skupiny stávali bezskrupulózní jedinci motivovaní 

čistě ziskem, hrozí diskreditace celého konceptu a v konečném důsledku 

i poškozování poctivých podnikatel.  

Navrhujeme tak, aby správci skupin byly pouze renomované neziskové 

organizace. Pro takové organizace nebude problémem ani prokázat 

odbornost svých zaměstnanců ani transparentnost svého financování. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Částečně akceptováno. 

Podmínky činnosti správce byly zpřísněny. 

Nelze je však omezit jen na neziskové 

organizace, neboť tyto nemají dostatek 

finančních prostředků na vedení 

hromadných řízení (resp. jen tyto prostředky 

málo z nich). V praxi by to znamenalo, že by 

hromadné řízení nebylo vůbec využíváno. 

 

Uvedené řešení je výhodnější i pro 

žalovaného, neboť na rozdíl od většiny 

neziskových subjektů se předpokládá, že 

správce skupiny bude mít dostatek 

prostředků k náhradě případných nákladů 

řízení a újem. 

 

 § 180 

Navrhujeme zcela vyloučit retroaktivitu zákona a vztahovat jej 

pouze na události vzniklé po jeho účinnosti 

Odůvodnění: Jakkoli předkladatel nepovažuje retroaktivitu zákona za 

problematickou, nelze s ním souhlasit. Zákon staví žalované do velmi 

obtížné pozice a jeho vztažení na minulé události znamená, že 

podnikatelé již nemohou zpětně získat podklady, které by pro vedení 

sporu mohli potřebovat (o kterých dokonce návrh zákona stanoví 

Vysvětleno. 

Zákon je procesním předpisem, který 

nezakládá žádná nová hmotná práva či 

povinnosti. Pouze upravuje jiný způsob 

soudního vymáhání již existujících nároků. 

 

Uvedené přechodné ustanovení je pro 

procesní předpisy zcela běžné. 
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vyvratitelnou domněnku, že je mají k dispozici!). Proto navrhujeme 

uplatňovat zákon jen na události, které nastanou po jeho účinnosti. 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Komora zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

JUDr. Václav Amort  e-

mail: amort@zsdnp.cz  

 tel: 224 230 588 

Dr. Jan Zikeš   e-

mail: zikes@kzps.cz  

 tel: 222 324 985 

 

Navrhovaný zákon jde v mnohém nad rámec směrnice a v některých 

aspektech může být se směrnicí v rozporu. 

 

Text návrhu se od Doporučení EK zásadním způsobem odchyluje v 

 

1) zakotvení principu „opt-out“ coby vůdčímu principu navrhované 

právní úpravy; 

2) pojetí subjektů aktivně legitimovaných k podání návrhu na 

zahájení řízení o kolektivní/hromadné žalobě; 

3) předpokládaném způsobu financování hromadných žalob a  

4) koncepci stanovení odměny za právní služby advokáta 

zastupujícího stranu žalující. 

 

V současné době navíc není známa konečná podoba textu směrnice. 

Případná implementace by si vyžádala novelizaci zákona a zásahy do 

textu ještě před tím, než bude aplikační praxí přijat a vyložen. Takový 

postup je zcela nevhodný. Navrhujeme proto vyčkat přijetí směrnice, 

návrh zákona upravit tak, aby byl plně slučitelný, plně reflektoval 

dobrou praxi a Doporučení EK a teprve poté jej dále projednat 

v legislativním procesu. 

 

V návaznosti na jednotlivá ustanovení návrhu (z výše uvedených 

důvodů) požadujeme: 

 

1) Vypustit odhlašovací hromadné řízení a hromadné řízení vést 

pouze v režimu přihlašovacího řízení. Dále pak vést hromadné 

žaloby pouze ve spotřebitelských sporech. Dále pak ponechat 

práva žalobce v rozsahu stanoveném stávající úpravou civilního 

procesu, zejména pak pokud jde o vedení skupiny a úhradu 

odměny žalobce, 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

 

Návrh zákona je připravován při zohlednění 

principů směrnice. Je potřeba ustanovení 

směrnice vykládat ve světle čl. 1 odst. 2. Tj. 

směrnice není maximální harmonizací, ale 

minimálním standardem. Zákon respektuje 

tento minimální standard a zároveň jde nad 

jeho rámec, což je nicméně plně v souladu 

se směrnicí. 

 

Pokud jde o Doporučení EK, v obecné 

rovině návrh zákona doporučení respektuje. 

Tam, kde se odchyluje, je třeba říci, že se 

v časově pozdějším návrhu směrnice 

odchýlila i sama Komise, neboť v rámci 

Fitness Check zjistila, že doporučení trpí 

několika nedostatky (např. opt-out, či 

financování). 

 

Blíže ke vztahu obou předpisů si 

dovolujeme odkázat na příslušnou pasáž 

obecné části důvodové zprávy.  

 

V návaznosti na tuto připomínku však byly 

v zákoně provedeny některé změny. 

Zejména došlo k výraznému omezení 

odhlašovacího hromadného řízení na 

výjimečné případy a zakotvení dalších 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)

mailto:amort@zsdnp.cz
mailto:zikes@kzps.cz


2) Zpracování RIA k návrhu zákona. 

3) V textu návrhu zákona slovo „navrhovatel“ nahradit slovem 

„žalobce“.  

4) V textu návrhu zákona zrušit slovo „přihlašovací“ a ustanovení 

týkající se odhlašovacího hromadného řízení. 

 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

  

 

 

 

pojistek proti zneužití, např. podmínky 

transparentního financování. 

 

 

 13. Prolomení principu rovnosti stran 

Navrhujeme opětovně zanalyzovat prolamování principu rovnosti stran, 

který je stěžejní zásadou současného občanského civilního procesu. Podle 

našeho názoru není pro nerovnost, resp. předkladatelem navrhovanou 

míru této nerovnosti, racionální důvod. Tato nerovnost (vždy ve prospěch 

žalobce, resp. vždy v neprospěch žalovaného) se v návrhu zákona 

projevuje např. na mnoha místech (solventnost, délka odvolacích lhůt, 

prekluze práva na náhradu škody, výše pokut). 

Pokud předkladatel i přes výše uvedené principiální výhrady návrh 

nestáhne a bude standardně pokračovat v legislativním procesu, trváme 

na následujících změnách či jejich alternativách. 

 

Akceptováno. 

 Konkrétní zásadní připomínky  

 1. k § 1 písm. a) 

V § 1 písm. a) se slovo „osob“ nahrazuje slovem „spotřebitelů“ a slovo 

„některé“ slovem „některého“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Uvedený požadavek nelze akceptovat ze tří 

důvodů. 

 

Zaprvé, návrh zákona přináší úpravu 

civilního sporného řízení. Pro spornou 

procesní úpravu je přitom typické, že se co 
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Požadujeme zúžení osobní působnosti zákona na fyzické osoby – 

spotřebitele. Působnost zákona vymezená v § 1 je příliš široká a dopadá 

na nároky jak fyzických, tak i právnických osob. Takto široké vymezení 

působnosti přispívá k právní nejistotě soutěžitelů a hrozí nárůstem tzv. 

šikanózních návrhů v podobě hromadných žalob. V návrhu zákona 

navrhované pojistky proti těmto návrhům se nejeví jako dostatečné. 

V řadě jiných členských států EU je přitom úprava kolektivního řízení 

zaměřena primárně na ochranu zájmů spotřebitelů, tj. fyzických osob jako 

stran spotřebitelských smluv. Z historie české i komunitární právní 

úpravy vyplývá, že právě spotřebitelé patří mezi slabší smluvní strany, 

jejichž ochraně je věnována zvýšená pozornost. Z obdobné filosofie 

čerpali i autoři návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 

reprezentativních žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů 

představeného 11. 4. 2018 (2018/0089). Přestože legislativní proces 

k návrhu směrnice nebyl dosud ukončen, a podle důvodové zprávy se ji 

v tomto volebním období přijmout nepodaří, již v průběhu jejího 

projednávání v Evropském parlamentu bylo dosaženo shody stran otázek 

její působnosti, tedy na vztahy spotřebitelské. Přestože čl. 1 odst. 2 

citované směrnice nebrání členským státům v přísnější ochraně zájmů 

spotřebitelů než je minimální právní rámec obsažený ve směrnici, je 

cílem tohoto ustanovení posílení ochrany toliko spotřebitelů, a nikoliv 

ostatních fyzických či dokonce právnických osob. O úzkém zaměření 

evropské právní úpravy obsažené v návrhu směrnice svědčí i její Příloha 

I obsahující výčet právních aktů EU, na jejichž úpravu se možnost podání 

reprezentativní žaloby vztahuje.  

Hromadná žaloba v ČR by proto měla být institutem procesního práva, 

které představuje nejzazší možnost pro uplatnění práva jednotlivců na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny, a nikoliv nástrojem, který lze 

snadno zneužít např. pro účely nekalé hospodářské soutěže mezi 

právnickými osobami (soutěžiteli).  

I v důvodové zprávě jsou uvedeny dva konkrétní případy nezbytnosti 

zavedení hromadných žalob do českého právního řádu, a to na straně 42 

a 43, a v obou případech se jedná o spotřebitele.  

 

do rozsahu působnosti neomezuje podle 

hmotně-právních vztahů, na které dopadá. 

 

Zadruhé, uvedený požadavek vyplývá 

z Doporučení Komise, přičemž je vhodné 

uvedené Doporučení respektovat. 

 

Zatřetí, je nefér vůči podnikatelům, aby byli 

v režimu zákona pouze potenciálními 

žalovanými. Naopak je férové, aby mohli 

vystupovat a profitovat z možnosti vedení 

hromadných žalob také na straně žalující. 
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 2. k § 2 odst. 1 

V § 2 odst. 1 se slova „z poměrů soukromého práva“ nahrazují slovy „ze 

smluv uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem ve smyslu § 1810 

a n. občanského zákoníku. 

Odůvodnění: 

V souladu s předchozí připomínkou žádáme zúžení věcné působnosti 

zákona na spotřebitele, resp. na spory vyplývající ze smluv uzavřených 

mezi spotřebitelem a podnikatelem podle  

§ 1810 a n. občanského zákoníku. 

V odůvodnění návrhu odkazujeme na odůvodnění u předchozí 

připomínky.  

 

 

Neakceptováno. 

Viz odůvodnění ad 1. 

 3. k § 3 písm. a) 

V § 3 písm. a) se slovo „osob“ nahrazuje slovem „spotřebitelů“. 

Tato připomínka je zásadní  

 

Odůvodnění: 

V souladu s předchozími připomínkami týkající žádáme zúžení osobní a 

věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravou definice skupiny pro 

účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. 

V odůvodnění návrhu odkazujeme na odůvodnění u předchozích 

připomínek.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 4. k § 3 písm. h) 

Definici navrhujeme upravit tak, aby odpovídala OZ a dále aby 

reflektovala pouze spotřebitelské zájmy skupiny. 

 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, proč se zájmový spolek definuje odlišně od spolku podle 

OZ.  

Vymezení připouští, aby do definice spadaly i kapitálové společnosti. 

Navíc zájem členů nemusí být spotřebitelsky orientovaný a nemusí mít 

nic společného s veřejným zájmem, ale může jít o zcela osobní zájem 

orientovaný i obchodně atp.  

Akceptováno. 

Definice zájmového spolku byla výrazně 

zpřesněna a přesunuta do části věnující se 

subjektům řízení. Napříště by jako zájmový 

subjekt měly figurovat jen etablované a 

dlouho působící neziskové organizace. 
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Taková definice odporuje účelu navrhované evropské směrnice, a navíc 

opět nevhodně rozšiřuje působnost zákona i na vztahy, které nemají 

spotřebitelský charakter. Primárně tedy nejde o ochranu veřejného zájmu. 

 

 5. § 4 

§ 4 zní:  

„§ 4 

Hromadné řízení je možné vést o právech členů skupiny, kteří se do řízení 

přihlásili.“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno částečně. 

Odhlašovací hromadné řízení bylo oproti 

původnímu návrhu výrazně omezeno. In 

concreto: 

- byla dána jasná priorita 

přihlašovacímu hromadnému řízení; 

- částka, kdy je možné odhlašovací 

hromadné řízení, byla snížena o 

50%; 

- byly zakotveny další podmínky pro 

odhlašovací hromadné řízení, zejm. 

nezbytný souhlas 50 členů skupiny, 

případně souhlas neziskové 

organizace; 

- byla zakotvena podmínka 

transparentního financování; 

- byly zpřísněny podmínky, za nichž 

se může osoba ucházet o pozici 

správce skupiny. 

 

Odhlašovací hromadné řízení je nicméně 

nezbytné, byť i v omezené podobě, v návrhu 

zákona zachovat. Kromě toho, že to ukládá 

sám návrh směrnice (čl. 6(3) písm. b), je 

uvedená potřeba zřejmá ze zahraničních 

zkušeností, kde v posledních 10 letech 

převažuje inkorporace opt-out řízení do 

národních právních řádů. V případě nízkých 

nároků bylo totiž zjištěno, že systém 
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přihlašovacího hromadného řízení zde 

nefunguje.  

 

Opt-out existuje mj. v Nizozemsku, Velké 

Británii, Belgii, Norsku, Dánsku, Španělsku, 

Portugalsku, USA, Austrálii či Kanadě. 

 6. k § 6 

V § 6 se slovo „jednotlivců“ nahrazuje slovy „spotřebitelů ve 

spotřebitelských sporech“. 

V této souvislosti žádáme upravit i důvodovou zprávu. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Žádáme v souladu s předchozími připomínkami týkajícími se zúžení 

osobní a věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravu definice skupiny 

pro účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. 

Zdůvodnění návrhu odkazujeme na odůvodnění u předchozích 

připomínek, zejména připomínky 1-3.  

V důvodové zprávě se uvádí na str. 99 – „Záměrně je též zdůrazněno, že 

řešení sporu má být spravedlivé a tedy nikoliv nutně zcela odpovídající 

hmotnému právu. Uvedený požadavek se promítá hlavně do ustanovení o 

smíru uzavřeném mezi stranami a do výše odměny, která případně 

připadne žalobci.“ – Tučně vyznačená část by měla být důkladněji 

vysvětlena. Pokud žalovaný splnil veškeré povinnosti uložené mu 

platnými právními předpisy a/nebo smlouvou, nemůže být výsledkem 

hromadného řízení, že je vinen. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše sub 1. 

 7. k § 7 odst. 3 

Žádáme upravit přiměřenost zásahu do práva žalovaného, zejména 

stanovit sankci žalobci za jednání v rozporu s touto přiměřeností. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Pokud žalobce poruší svoji povinnost, 

odpovídá za tím způsobenou újmu. Tedy 

sankce tam již dnes existuje a může být 

poměrně citelná. 
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V důvodové zprávě na str. 101 se konstatuje, že „Rozsah nezbytnosti a 

přiměřené míry bude v konkrétním případě vždy na soudu, který o 

způsobu a formě uveřejňování rozhoduje v každém konkrétním řízení 

individuálně, a dále též na žalobci, na jehož bedrech leží primární 

břemeno informační povinnosti“. Posuzování přiměřenosti v oblasti 

informování veřejnosti nelze nechat na straně žalobce, jehož zájmy budou 

vždy zcela opačné než zájmy žalovaného. Na žalovaného je třeba až do 

vynesení rozhodnutí pohlížet jako na nevinného. S tím souvisí i § 15 odst. 

3 písm. d) návrhu, který se nezdá dostatečným, zejména pokud není 

možno uložit žalobci žádnou sankci za jednání, které je v rozporu s touto 

povinností. 

 

 8. k § 8 

Pokud se OSŘ použije pouze přiměřeně, nebudou předpisy obecného 

procesního práva použitelné beze zbytku a vznikne značná procesní 

nejistota. Musí být postaveno na jisto, jakým způsobem bude proces 

veden, a tedy i jakým způsobem se uplatní obecné procesní předpisy. 

Akceptováno. 

 9. 7. § k § 9 

Požadujeme § 9 zrušit. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení v zákoně představuje obrovský zásah do systému správních 

řízení, přičemž by došlo k nesmyslnému přenosu agendy ze správních 

(odborně znalých) správních orgánů na soudy (nepracující 

v každodenním styku v dané oblasti). Stávající praxe je spotřebiteli 

využívána a nečiní v praxi problémy. Je i časově a finančně pro 

spotřebitele příznivá. Přesun agendy z ČTÚ na obecné soudy byl 

zvažován již před mnoha lety, nikdy však k němu nebylo přikročeno 

nejen z kapacitních, ale i odborných důvodů.  

 

Vysvětleno. 
Do stávajících pravomocí správních orgánů 

se nijak nezasahuje, pouze se zde normuje 

vztah nového systému k dosud existujícím 

mechanismům. Z důvodu nákladnosti a 

složitosti hromadných řízení byl přitom 

zvolen model, kdy o nich může rozhodovat 

výhradně soud (a nikoliv správní orgán). 
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 10. 8 k § 12 odst. 1 

V § 12 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Pokud může podat žalobu jeden člen skupiny, odporuje to podmínce 

„početnosti“ hromadného řízení uvedené v § 29 zákona. Žádáme proto 

vypustit možnost podat hromadnou žalobu jedním členem skupiny.  

 

 

Částečně akceptováno. 

Uvedená možnost akcentuje principy 

autonomie vůle a je typická pro skupinové 

řízení v tzv. opt-in variantě.  

 

Do návrhu zákona byla nicméně doplněna 

podmínka početnosti skupiny, kdy tato musí 

mít alespoň 10 členů. 

 

 V případě odhlašovacího hromadného 

řízení je nadto nezbytné obstarat souhlas 50 

členů skupiny. 

 11. 9. k § 13 a 14  

Institut zástupce skupiny je nejasný a duplicitní vůči správci skupiny. 

Navrhujeme odstranění tohoto konceptu. 

 

Odůvodnění: 

Zástupce skupiny má podobné povinnosti a funkci jako správce skupiny, 

přitom skupinu jako takovou nezastupuje – to činí procesně advokát.  

Dále není zřejmý důvod uložení povinnosti péče řádného hospodáře, 

zástupce skupiny zřejmě není správcem majetku skupiny. Dále zástupce 

skupiny nesleduje zájmy skupiny jako celku, ale zájem vyjádřený 

žalobou. 

 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení byla zpřesněna tak, aby bylo 

zřejmé, jaká je úloha zástupce skupiny a 

jaký jeho vztah ke zbytku subjektů. 

 

 

 12. k 15 odst. 1 

Správce by měl osvědčit skutečně veřejný zájem na zahájení řízení, a to 

tím, že bude mít souhlas relevantního počtu členů skupiny, nikoliv pouze 

jediné osoby. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: 

S ohledem na charakter hromadné žaloby, který může mít zásadní a 

v některých případech i likvidační následky pro žalovaného/soutěžitele je 

vhodné, aby možnost iniciovat v rámci skupiny osob podání žaloby byla 

založena na souhlasu více než jednoho člena skupiny.  

Akceptováno. 

V případě opt-in bude muset být prokázána 

existence alespoň 10 členů skupiny. 

 

V případě opt-out musí správce skupiny 

obstarat souhlas alespoň 10 členů. 
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 13. k § 22 odst. 2 

V § 22 odst. 2 se slovo „odvolání“ nahrazuje slovem „výměna“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Podle § 22 odst. 1 soud rozhodne o výměně správce skupiny, a proto 

v odst. 2 téhož paragrafu jde o to, aby nový správce skupiny přijal stav 

řízení ke dni, kdy soud rozhodl o výměně správce skupiny, nikoliv o jeho 

odvolání. 

 

Akceptováno. 

 14. k § 25, § 39 

V § 25 odst. 1 a § 39 se slovo „přihlašovací“ zrušuje.  

V § 25 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Návrh souvisí s vypuštěním odhlašovacího hromadného řízení. 

 

Neakceptováno. 

Odhlašovací hromadné řízení bylo výrazně 

omezeno, v návrhu zákona však zůstává. 

 

 15. k § 26 

V § 26 odst. 1 za slovo „zákon“ vkládají slova „a za podmínek 

stanovených pro správce skupiny obdobně“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Předkladatel zákona by měl vysvětlit, odkud bere důvěru v čisté úmysly 

zájmových spolků, viz str. 121 důvodové zprávy „Zákon předpokládá, že 

zájmy členů skupiny hájí spolek již ze své podstaty, a mandát tak ke vzniku 

Akceptováno jinak. 

Podmínky spolku byly zpřísněny tak, aby se 

mohlo jednat jen o etablovanou neziskovou 

organizaci. 

 

I pro spolek bude platit, aby v případě opt-in 

doložil existenci alespoň 10 členů skupiny, 

v případě opt-out souhlas alespoň 50 členů 

skupiny. 
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procesní legitimace získat nemusí.“ Přínos různých skupin aktivistů např. 

ve stavebním řízení je široce znám, když tyto skupiny dokážou blokovat 

např. výstavbu dálnic i po několik let. Bylo by vhodné omezit možnosti 

zasahování do hromadného řízení ze strany ad hoc se vynořivších skupin 

tím, že by do hromadného řízení mohly vstupovat jen spolky s určitou 

historií (etablované zájmové spolky), kteří již mají určitý kredit a 

nebudou riskovat ohrožení své dobré pověsti například podáním 

šikanózní žaloby. Rovněž by měl zájmový spolek podléhat akreditaci 

obdobné pro správce skupiny, pokud bude vystupovat v roli žalobce, 

včetně prokázání podmínky solventnosti a dalších podmínek kladených 

zákonem na správce skupiny, zejména prokázání důvěryhodnosti (nikoliv 

ad hoc vznikající zájmové skupiny) a odborné způsobilosti. 

Tato připomínka se váže i k § 27, který dává těmto spolkům právo se 

vyjádřit k předmětu řízení, a pokud spolek iniciuje hromadné řízení, pak 

by se na něj vždy měla vztahovat pravidla určená pro správce skupiny, 

tedy zejména solventnost a povinnost skládat jistotu na náhradu škody či 

nákladů řízení. 

 16. k § 27 

V § 27 odst. 1 za slovo „spolek“ vkládají slova „hájící zájem 

spotřebitelů“. 

Alternativně stanovit podmínku pro akreditaci zájmového spolku 

předmět činnosti spočívající v hájení zájmu spotřebitelů. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Takto široce nastavená možnost zájmových spolků vyjadřovat se 

k předmětu hromadného řízení může ohrozit jeho plynulý průběh. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení má zřejmě zajišťovat širší zapojení 

veřejnosti, navrhujeme možnost tohoto procesního úkonu (zaslání 

vyjádření) omezit pouze na zájmové spolky skutečně hájící zájmy 

spotřebitelů.  

 

 

Akceptováno. 

Podmínky, za nichž může být spolek 

v hromadném řízení aktivní, byly výrazně 

zpřísněny. 
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 17. k § 28 

§ 28 se zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Žádáme vypuštění ustanovení týkající se tzv. advokátního přímusu. 

V důvodové zprávě je nedostatečné zdůvodnění povinnosti stran nechat 

se zastoupit advokátem. Žalovaný nemůže využít své vlastní podnikové 

právníky. V důvodové zprávě  

(str. 123) se uvádí „Hromadné řízení bude složité jak po stránce věcné, 

tak zejména po stránce procesní. ………Výjimečně není povinné 

zastoupení nutné: 

a)         Je-li strana sama advokátem – v takovém případě nemusí být 

právně zastoupena. Dostatečná odbornost a schopnosti jsou tím již 

garantovány a požadavek na právní zastoupení by zbytečně vedl ke 

zvyšování nákladů řízení.  

b)         Žaluje-li zájmový spolek na zdržení se protiprávního jednání. 

Uvedená výjimka je odůvodněna tím, že již v dnešní době podobné žaloby 

český právní řád zná (kupř. § 25 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele), 

nepředpokládá povinné právní zastoupení a v praxi to problémy nečiní. 

U žalob na zdržení se navíc nelze očekávat takovou složitost.“.  

Tedy spolek jako žalobce zastoupen advokátem být nemusí (kvůli menší 

složitosti), ale žalovaný ve stejném řízení  ano. Tato nerovnováha není 

nijak zdůvodněna. Stejně tak není zdůvodněno, proč není za dostačující 

považováno využití interních právníků žalovaného, resp. je jim bráněno 

jejich využití, kteří podrobně znají činnost žalovaného, jeho procesy 

apod. Výsledkem v takovém případě je zvýšení nákladů. 

Obdobně je advokátní přímus navrhován ve věcném záměru nového 

civilního soudního řízení. Nicméně samotní tvůrci tohoto věcného 

záměru nyní připouštějí, že možnost zastupovat strany (účastníky řízení) 

budou mít i fyzické osoby s právnickým vzděláním z veřejné vysoké 

školy v ČR, tj. včetně interních právníků. Jedná se tak o obdobu současné 

úpravy u dovolání.  

 

Akceptováno. 

Nově platí, že žalovaný být zastoupen 

nemusí, žalobce vždy. 
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 18. k § 29 

Podmínky řízení jsou stanoveny vágně. Obecně je použito příliš mnoho 

neurčitých pojmů.  Zejména není dán minimální počet členů skupiny, 

která je na straně žalující. Je nezbytné postavit alespoň tento minimální 

počet na jisto, a to například dle německé úpravy požadující alespoň 50 

osob. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

V případě opt-in je třeba doložit existenci 

alespoň 10 členů skupiny, v případě opt-out 

souhlas alespoň 50 členů skupiny. 

 19. k § 29 písm. c) 

Žádáme, aby předkladatel zákona vyjasnil, co znamená slovo „příznačné“ 

u zástupce skupiny.  

  

Odůvodnění: 

Se slovem příznačnost se lze setkat již v definicích v § 3 písm. f), kde 

rovněž není žádné vodítko, co je tímto pojmem myšleno. 

Akceptováno. 

 20. k § 30 písm. a) 

V § 30 písm. a) se slova „splnění povinností“ nahrazují slovem „práv“ a 

slovo „vyplývá“ slovy „vyplývají spotřebiteli“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:    

Znění uvedené v návrhu zákona nedává smysl. Spotřebitel se 

v hromadném řízení bude domáhat svých práv, která mu vyplývají ze 

zákona, z právního poměru či z porušení práva, a nikoliv jak je v zákoně 

uvedeno splnění povinnosti.  

 

Neakceptováno. 

Uvedená textace je pro procesní právo 

tradiční (srov. původní znění § 80 OSŘ). 

 

 21. k § 30 písm. b)  

V § 30 se písm. b) zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, čeho se vlastně bude skupina domáhat podle § 30 písm. b); 

v podstatě se jedná o obdobu klasické určovací žaloby jednotlivce. K 

tomu se váže i nejistota, jak by se v takovém případě stanovovala odměna 

správce skupiny v případě úspěchu ve věci. Skutečnost, že se presumuje 

naléhavý právní zájem (jinak podmínka určovací žaloby dle OSŘ) i u 

Vysvětleno. 

Uvedené ustanovení promítá čl. 6 odst. 2 

směrnice. V těchto případech žalobci žádná 

odměna nenáleží. 

 

Ustanovení však bylo blíže vysvětleno 

v důvodové zprávě. 
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případů, kdy vyčíslení výše práv jednotlivých členů skupiny by bylo 

značně obtížné, nepřispívá ke srozumitelnosti navrhovaného ustanovení. 

 

 22. k § 31 

§ 31 se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Připomínky souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

23. k § 32 

§ 32 zní:  

      „§ 32 

    Podmínky hromadného řízení 

 

(1) Hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že 

a) práva členů skupiny není účelné z důvodu jejich nízké hodnoty 

vymáhat jednotlivě, 

b) skupinu tvoří alespoň 50 členů s právy a povinnostmi v souladu s § 29 

písm. b) a 

c) v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. 

(2) Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže hodnota 

práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 1000 Kč.  

(3) Směřuje-li hromadná žaloba na zdržení se protiprávního jednání, 

odstranění závadného stavu anebo na určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není, má se za to, že práva členů skupiny není účelné vymáhat 

jednotlivě.“.  

Tato připomínka je zásadní  

 

Odůvodnění: 

V zákoně vymezené podmínky přihlašovacího řízení jsou nedostatečné. 

A s ohledem na to, že žádáme vypustit odhlašovací hromadné řízení, je 

Akceptováno částečně. 

Podmínky hromadného řízení jako takového 

(podmínka alespoň 10 členů skupiny) i 

podmínky odhlašovacího hromadného 

řízení (souhlas 50 členů skupiny nebo 

neziskové organizace, snížení částky na 

5 000 Kč) byly zpřísněny. 

 

Koncepce zákona co do vztahu 

přihlašovacího a odhlašovacího 

hromadného řízení byla změněna tak, že 

přihlašovací hromadné řízení je zásada, 

odhlašovací výjimka. 

 

Z hlediska vztahů jednotlivých řízení bylo 

upřednostněno řízení individuální a počet 

hromadných řízení v téže věci byl omezen 

na 1. 
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nutné stanovit podrobněji podmínky jediného typu hromadného řízení, 

který zákona má připouštět. 

Hromadné řízení se povede, pokud není účelné práva členů skupiny 

vymáhat jednotlivě, a to z důvodu jejich nízké hodnoty. Přičemž se 

stanovuje vyvratitelná domněnka, že tato podmínka je splněna, pokud 

právo jednoho člena skupiny nepřesahuje 1000 Kč.  Původní v návrhu 

zákona uvedená částka 10 000 Kč byla nepřiměřeně vysoká vzhledem 

k platovým i cenovým poměrům. Původně stanovená částka, která má 

vyjadřovat bagatelnost nároků, které z důvodu nízké hodnoty není účelné 

vymáhat jednotlivě, nekorespondovala např. s výší průměrného důchodu. 

Za bagatelní částku byla označována částka, která u nemalé části 

důchodců představuje téměř jejich měsíční příjem. Navrhujeme proto 

snížení této částky na 1000 Kč. 

Další podmínkou hromadného řízení je, že skupina, jejíž členové mají 

práva a povinnosti se stejnými nebo obdobnými skutkovými nebo 

právními otázkami (§ 29 písm. b) zákona) čítá alespoň 50 členů a rovněž 

i že v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. Domníváme se, že je 

nezbytné stanovit počet členů, které odůvodňuje osvědčení vedení 

hromadného řízení. Navrhujeme zde počet alespoň 50 takovýchto členů. 

Inspirace je z německé právní úpravy hromadné žaloby, kdy je stejný 

počet spotřebitelů, jejichž nárok je třeba prokázat v první fázi 

hromadného řízení. 

Dále se zakotvuje vyvratitelná domněnka, že u negatorních a určovacích 

žalob nelze právo členů skupiny účelně vymáhat jednotlivě. V případě 

těchto žalob, které nedosáhnou potřebný počet spotřebitelů, lze 

postupovat již dle stávajících právních předpisů (zákon o ochraně 

spotřebitele). 

 

 

 24. K k § 33 

 

V § 33 se slovo „odhlašovací“ a slova „jehož předmětem je povinnost 

něco konat,“ zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Smyslem složení jistoty v § 33 je zejména 

prevence před zneužitím, která existuje 

pouze u odhlašovacího hromadného řízení. 
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Odůvodnění: 

Povinnost doložit přiměřené finanční prostředky musí být ze strany 

správce skupiny dokládána vždy, nejen u řízení na povinnost něco konat. 

Dosud navržená právní úprava umožňuje šikanózní návrhy, kdy žaloba 

nebude úspěšná, avšak žalovaný ponese veškeré náklady i jemu 

způsobenou škodu, neboť žalobce finanční prostředky mít nebude.  

Rovněž v případě, kdy žalobu podává někdo jiný než správce skupiny, 

musí být u žalobce doloženo splnění solventnosti. Nelze připustit vznik 

systému, kdy bude možné beztrestně podávat hromadné žaloby na různé 

subjekty a tím jim působit škodu už jen tím, že žalovaný musí být vždy 

(alespoň zatím dle návrhu zákona) zastoupen advokátem, tyto žaloby 

neprojdou třeba ani certifikací a žalobce nebude muset hradit žalovanému 

ničeho na jemu už vzniklých nákladech či na náhradě škody.  

Předkladatel zákona se snaží v celém návrhu bagatelizovat dopady na 

žalované a stejně tak vážněji nepřipouští možnost, že se hromadné žaloby 

od začátku stanou především prostředkem konkurenčního boje (vždy se 

najde 1 člen skupiny, který oprávní správce skupiny, či ochotný ad hoc 

založený zájmový spolek), a to minimálně do doby, než bude na základě 

negativních zkušeností s nastaveným systémem připuštěna úprava těchto 

pravidel. Jestliže má být úprava skutečně nestranná, tak je třeba pojistné 

prvky nastavit rovnoměrně na obou stranách, nikoliv jen na jedné. 

V tomto ohledu jsou naprosto nedostatečné i limity uvedené v § 35, 

zejména částka 1 000 000 Kč, vzhledem k tomu, že tato částka bude 

sloužit i k náhradě škody. 

 

U přihlašovacího hromadného řízení je 

uvedené riziko minimální, neboť pokud je 

žaloba fiktivní, nikdo se do řízení nepřihlásí 

a soud řízení zastaví. 

 

V řízeních, kde není požadována povinnost 

něco konat, nemá žalobce žádnou odměnu. 

Riziko zneužití je tedy vzhledem ke všem 

možným rizikům takového řízení, za které 

nepřísluší žalobci vůbec žádná odměna, 

téměř nulové.  

 

Mimo to je třeba zdůraznit, že žalovaný 

může bez ohledu na typ řízení požadovat 

složení jistoty u soudu, pokud má obavy, že 

žalobce nebude schopen zaplatit náhradu 

nákladů řízení. 

 25. k § 35  

V § 35 odst. 1 zvýšit hodnotu jistoty a slova „, nejvíce však částce 

5 000 000 Kč“ se zrušují. 

 

Požadujeme zvýšení výše zajištění. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Částka bude v zákoně zachována, nicméně 

bude možné ji na návrh žalovaného 

prolomit, a to bez omezení. 

 

Mimo to bylo nově v zákoně upraveno, že 

žalovaný může i v průběhu řízení jako 

takového navrhovat složení další jistoty. 
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Zákonem navrhovaný limit výše jistoty a zajištění není dostatečný. Stejně 

tak je neadekvátní požadavek na zastropování výše jistoty. Viz 

odůvodnění u připomínky k § 33. 

Dále byla do zákona doplněna nová 

podmínka transparentnosti financování. 

Žalobce tak bude mít povinnost sdělit soudu 

zdroj, z něhož bude svoji činnost v řízení 

financovat. 

 26. k § 36 

V § 36 se slova „nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy usnesení o 

přípustnosti hromadné žaloby nabylo právní moci“ nahrazují slovy „ke 

dni zahájení řízení o přípustnosti hromadné žaloby“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Naprosto nedostačující je zákonná úprava, že by se solventnost dokládala 

až po rozhodnutí o přípustnosti žaloby. Samotná délka tohoto řízení není 

nijak limitována, tedy v případě zjevně bezdůvodné žaloby, která 

neprojde certifikací, již na straně žalovaného může vzniknout významná 

škoda a náklady (při povinném zastoupení advokátem). Podmínka 

solventnosti žalobce by tak měla být zkoumána jako jedna z podmínek 

pro přípustnost žaloby samotné a podmínku solventnosti musí dokládat i 

zájmové spolky vystupující v roli žalobce. Pokud jsou legitimovány 

podat žalobu, musí dosvědčit, že také mají prostředky na to vést řízení a 

nést následky v případě, že jimi podaná žaloba není důvodná.  Není ničím 

ospravedlnitelné přenášení nákladů na žalovaného, který byl úspěšný ve 

věci (i tím, že žaloba vůbec neprošla certifikací). 

 

Akceptováno. 

 27. k § 37 odst. 2 

V § 37 odst. 2 za slovo „práv“ vkládá slovo „žalovaného a“.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Odůvodnění: 

Je nezbytné doplnit přiměřenost zásahu do práv žalovaného i před 

zahájením hromadného řízení. Pokud je přiměřenost zásahu do práv 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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žalovaného zásadou pro hromadné řízení uvedené v § 7, tím spíš musí být 

přiměřenost zásahu do jeho práv garantována i před zahájením 

hromadného řízení, pokud se jedná o úkony spojené s hromadným 

řízením, resp. s přípravou hromadného řízení. 

 28. k § 38 

§ 38 se zrušuje.  

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

Vypořádáno jinak. 

Ustanovení bylo zcela vypuštěno. 

 29. k § 39 

V § 39 se v písm. a) za slovo „skupiny“ vkládá slovo „nebo“ a písm. b) 

se zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Pokud může podat žalobu jeden člen skupiny, odporuje to podmínce 

„početnosti“ hromadného řízení uvedené v § 29 zákona. Žádáme proto 

vypustit možnost podat hromadnou žalobu jedním členem skupiny. 

 

 

Akceptováno jinak. 

Přihlašovací hromadné řízení bylo 

podmíněno existencí alespoň 10 členů 

skupiny, odhlašovací řízení souhlasem 50 

členů skupiny. 

 30. 22 k § 40 odst. 1 

V § 40 odst. 1 písm. b) se před slovo „souhlas“ vkládá slovo „písemný“, 

slova „jednoho člena“ se nahrazují slovy „deseti členů“ a slova „člen 

skupiny nebo“ se zrušují. 

V § 40 písm. c) na konci se čárka nahrazuje tečkou.  

V § 40 odst. 1 se písmena d) a e) zrušují. 

NE (v zahraničí není nutný souhlas ani jednoho, příp. jednoho). 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Žalobce by měl soudu předložit písemný souhlas alespoň 10 členů 

skupiny, které navrhujeme jako podmínku pro podání hromadné žaloby. 

Akceptováno jinak. 

Nově je obecnou podmínkou hromadného 

řízení existence alespoň 10 členů. 
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Podmínka 10 členů skupiny dává předpoklad splnění hromadnosti 

(podmínku početnosti) hromadné žaloby. Písemnost souhlasu je třeba 

k prokázání uvedené podmínky hromadné žaloby.  

Vypuštění písmene d) souvisí s návrhem na vypuštění odhlašovacího 

řízení. Zdůvodnění viz u připomínky k § 4. 

Žádáme vypustit písm. d), neboť výše odměny by měla být věcí zástupce 

skupiny a zastoupených, a neměla by být řešena zákonem. Viz 

zdůvodnění u připomínky k § 44.  

 

 31. k § 41 

V § 41 odst. 3 zní: „(3) Při vymezení skupiny a rozsahu předmětu sporu 

je soud návrhem žalobce vázán.“. 

V § 41 se odstavec 4 zrušuje.  

Tato připomínka je zásadní 
Odůvodnění: 

Navrhujeme zúžení rozsahu předmětu sporu výhradně na tvrzení a 

důkazy obsažené v návrhu žalobce na zahájení hromadného řízení. 

Řízení o hromadné žalobě má charakter občanského soudního řízení 

sporného. Z tohoto důvodu by i rozsah předmětu řízení (sporu) měl 

vycházet výhradně z návrhů žalobce, kterým by byl soud vázán, a proto 

by soud neměl provádět žalobcem nenavržené důkazy v duchu zásady 

vyšetřovací. Není důvod jiné právní úpravy v hromadném řízení, než jaký 

je stanoven pro občanské soudní řízení. 

 

Částečně akceptováno. 

Ustanovení o tom, že soud může změnit 

návrh žalobce na vedení přihlašovacího 

hromadného řízení na odhlašovací, byl 

změněn tak, že pokud žalobce na projednání 

v přihlašovacím hromadném řízení trvá, 

soud musí takto pokračovat (změna souvisí 

s tím, že přihlašovací hromadné řízení je 

podle nové koncepce řízením univerzálním). 

 32. k § 42 

§ 42 se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Odhlašovací hromadné řízení v omezené 

formě zůstává zachováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 33. žaloby vymezí skupinu a její členy uvedením identifikačních údajů 

podle zákona upravujícího civilní soudní řízení.“ k § 44 

V § 44 se písmena b) a g) zrušují. Ostatní písmena se přečíslují. 

Tato připomínka je zásadní  

Odůvodnění: 

Připomínka k písmenu b) souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. 

Zdůvodnění viz u připomínky k § 4.  

U připomínky k písmenu g) jsme toho názoru, že žalobce by neměl mít 

nárok na odměnu. S výjimkou odměny advokáta, jehož účast jako 

zástupce žalobce je v řízení povinná, by činnost žalobce neměla být 

honorována. Spojení institutu hromadné žaloby s odměnou žalobce může 

vést k riziku jejího zneužití. Z textu zákona je přitom zřejmé, že v jeho 

jiných částech s omezením ziskovosti spojené s vedením řízení o 

hromadné žalobě jeho předkladatelé počítají (např. limitace nákladů 

řízení v podobě odměny advokáta stanovené podle vyhlášky č. 177/1996 

Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb v platném znění, v mezích mimosmluvní odměny). 

 

Akceptováno částečně. 

Odměna žalobce byla omezena na 0-25%, 

přičemž žalobce ji nemusí nově požadovat 

(je dobrovolná). 

 34. 25 k § 45 

§ 45 zní:  

„§ 45 

Soud v usnesení o přípustnosti hromadné 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4. S ohledem na to, že žádáme, aby hromadné řízení 

bylo založeno na principu přihlašovacím, tak soud již v usnesení o 

přípustnosti hromadné žaloby bude moci vymezit skupinu a její členy 

uvedením identifikačních údajů.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 35. k § 46 

V § 46 ve druhé větě se slova „Známé členy“ nahrazují slovem „Členy“. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4. S ohledem na to, že žádáme, aby hromadné řízení 

bylo na principu přihlašovacím, soud bude již znát členy skupiny.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 36. k § 47 odst. 3 

V § 47 se odstavec 3 zrušuje.  

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 36. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 37. k § 48 

V § 48 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 38. k § 49, § 51, § 52 

§ 49, § 51 a § 52 se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 39. k § 50  

V § 50 se slovo „nebrání“ nahrazuje slovem „brání“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Členové skupiny mají možnost uplatnit svá práva právě v rámci skupiny. 

Neexistuje žádný důvod, proč by v době, kdy je možné s nízkými náklady 

v řádu minut upozornit prakticky jakoukoliv skupinu osob na možnost se 

aktivně brát o svá práva (ve smyslu občanského zákoníku) připouštět 

několik hromadných žalob a individuálních sporů zároveň. Takový 

postup by prakticky vymazal výhody zákona o hromadných žalobách pro 

soudní soustavu i pro spotřebitele. Navrhovaná úprava naplňuje i účel 

hromadných žalob uvedený v důvodové zprávě, a to ulehčit přetížené 

soudní soustavě. 

  

 

Akceptováno. 

 40. k § 54 

V § 54 odst. 1 se slova „§ 51 odst. 1, § 52 odst. 2 nebo“ zrušují. 

V § 54 odst. 2 se slova „§ 51 odst. 1, § 52 odst. 2 nebo“ zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 51 a § 52. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 

 41. k § 57, § 58, § 59, § 60, § 61 

§ 57, § 58, § 59, § 60, § 61 se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 42. k § 66 

V § 66 se slova „odhlášení nebo“ zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 43. k § 67 

§ 67 se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 44. k § 69 

V § 69 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 45. k § 70 

V § 70 se slova „odhlášení nebo“ zrušují.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 46. k § 71 

V § 71 odst. 1 se slova „§ 100 odst. 2,“ zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že požadujeme zrušení § 100, je nutné tento 

požadavek v návrhu zohlednit i u tohoto ustanovení. Zdůvodnění viz u 

připomínky k § 100. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 47. k § 73 odst. 3 

V § 73 se odstavec 3 zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Požadujeme vypustit odstavec 3, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat. 

 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou proti tomu, 

aby řízení nebylo zablokováno kverulanty či 

osobami, které mají potřebu se soudu 

vypovídat o věcech, které nejsou pro řízení 

relevantní. Uvedené omezení souvisí se 

zásadou, že každý může svobodně 

vykonávat svá práva, dokud tímto výkonem 

nezasahuje do práv ostatních osob. 

 

 48. k § 74 odst. 2 

V § 74 se odstavec 2 zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Požadujeme vypustit odstavec 2, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat. 

 

Neakceptováno. 

K důvodům srov. výše bod 47. 

 49.  K § 76 a násl. 

Tak, jak se smír koncipován, podporuje možnost zneužití hromadných 

žalob ke spekulacím. Členové skupiny nejsou stranami sporu, a přesto 

mohou smír namítat a vyloučit pro sebe jeho účinky. Smír by měl být co 

do základu účinný pro všechny. 

 

Neakceptováno. 

Uvedená pravidla jsou výsledkem 

implementace požadavků čl. 8 směrnice. 
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Odůvodnění: 

Členům skupiny je poskytována při smíru nepřiměřená ochrana, která 

není v právním řádu obvyklá. Například ochrana menšiny podle zákona 

o obchodních korporacích možnost odmítnout pro sebe účinky smíru 

neobsahuje. 

 

 50. k § 81 odst. 2 písm. c)  

V § 81 odst. 2 písm. c) v bodě 2 se čárka nahrazuje slovem „a“, bod 3 se 

zrušuje. 

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 44.  

 

Neakceptováno. 

K odůvodnění viz připomínky k odměně. 

 51. k § 82 

V § 82 odst. 1 zní:  

„(1) Žalobce může vzít hromadnou žalobu zcela nebo zčásti zpět. Soud 

usnesením zpětvzetí připustí a rozhodne o zastavení řízení.“ 

V § 82 odst. 4 se před slovem „vyrozumí“ vkládá slovo „žalobce“ a slovo 

„známé“ se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: 

Práva členů skupiny by měli uplatňovat tito členové, nikoliv být pod 

kuratelou soudu.  

V civilním řízení platí zásada projednání a zásada dispozice procesem; 

není důvod tyto zásady měnit. 

Zpětvzetí žaloby je procesním úkonem žalobce, členy skupiny by tedy 

měl o tomto kroku  

a o tom, že mohou podat individuální žalobu, vyrozumívat on, nikoliv 

soud. V souvislosti s tím, že navrhujeme vypustit odhlašovací řízení, tak 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou před tím, 

aby žalovaný „podplatil“ žalobce za to, že 

vezme žalobu zpět a tím hromadné řízení 

ukončí. 
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žalobce zná členy skupiny, a tedy není nutné ponechat v textu zákona 

slovo „známé“. 

 

 

 52. k § 83 

V § 83 odst. 1 se slova „a soud jsou povinni“ nahrazují slovem „je 

povinen“. 

V § 83 se odstavec 2 zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě na straně 175 se uvádí, že „V odstavci druhém je ve 

výjimečných případech umožněno, aby soud rozhodl o tom, že o 

uveřejňování informací se má postarat žalovaný (a to buď spolu s 

žalobcem, nebo sám). Povinnost mu lze uložit v situaci, kdy zjevně není 

možné zajistit dostatečné informování členů skupiny prostřednictvím 

žalobce. Typicky to bude tehdy, má-li žalovaný přímé spojení na členy 

skupiny, s nimiž je pravidelně v kontaktu, zatímco žalobce touto možností 

nedisponuje.“ Toto ustanovení představuje brutální zásah do práv 

žalovaného, který nelze odůvodnit jen údajnými velkými obtížemi na 

straně žalobce. Pokud už k takovémuto kroku dojde (a v návrhu není 

řešen vztah k předpisům na ochranu osobních údajů, kdy žalovaný, pokud 

se jedná o smluvní vztah s údajným členem skupiny, nemá souhlas 

takového člena skupiny s použitím jeho osobních údajů pro zasílání 

korespondence tohoto typu a nelze to odůvodnit ani možná současným, 

možná již dávno minulým, smluvním vztahem), zásadně by se tak mělo 

dít oproti úhradě nákladů vynaložených žalovaným na takovéto 

informování. Jsou to totiž náklady žalobce, které se žalobce může pokusit 

přenést přímo na žalovaného, přičemž v některých případech 

(informování prostřednictvím TV, celostátních médií apod.) budou takto 

vzniklé náklady obrovské. Kritickou se tato otázka stává v případě 

žalobců, u kterých dosud návrh nepředpokládá, že by měli prokazovat 

svou solventnost. Tedy tito žalobci nemusí disponovat dostatečnými 

Částečně akceptováno. 

Uvedené ustanovení nelze zcela vypustit 

z důvodů požadavků směrnice, nicméně 

podmínky, za nichž je možné povinnost 

uložit žalovanému, byly zpřísněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



finančními prostředky, zároveň se pokusí přenést náklady na informování 

členů skupiny na žalovaného, a v případě neúspěchu žalobce nedojde 

k úhradě nákladů vynaložených žalovaným jen v důsledku činnosti 

žalobce. Toto ustanovení odporuje pravidlům vyváženosti a nestrannosti, 

jež by měla tato úprava ctít. 

S tím souvisí i další ustanovení zákona, např. § 84, § 85, § 86, § 87, § 88 

a § 89.  

 

 53. k § 84 

§ 84 zní: „§ 84 Soud uveřejňuje informace, o nichž tak stanoví tento 

zákon, v rejstříku hromadných žalob.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Rejstřík hromadných žalob by měl obsahovat údaje, které stanovuje 

zákon. Soud by měl zde zveřejňovat údaje týkající se hromadného řízení. 

Rozšíření okruhu zveřejňovaných údajů je nepřiměřených zásahem do 

práv žalovaného a třetích osob.  

 

Vysvětleno. 

Soud musí pochopitelně v konkrétním 

případě zvažovat, jaké dopady bude mít 

uveřejnění do práv třetích osob a podle toho 

též k uveřejňování také přistupovat. Jde o 

zvláštní situaci, která bude v praxi nastávat 

pouze výjimečně. 

 54. k § 86 

§ 86 zní:  

„§ 86 

Žalobce je povinen členy skupiny informovat individuálně a také na 

svých internetových stránkách.“.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Odůvodnění: 

Je zde stanoven postup při informování členů skupiny. Vzhledem k tomu, 

že členové skupiny budou známi (jedná se o přihlašovací typ hromadného 

řízení), tak je stanoveno individuální informování a pro potřeby 

přihlašování členů pro naplnění podmínky osvědčení hromadného řízení 

je třeba i informovat na internetových stránkách.   

Vysvětleno. 

U odhlašovacího hromadného řízení nebude 

vždy možné všechny členy skupiny hned na 

začátku identifikovat, a proto je nezbytné, 

aby bylo umožněno i alternativní 

uveřejňování o zahájení hromadného řízení. 

 

Totéž nicméně platí pro přihlašovací 

hromadné řízení, neboť do doby uplynutí 

lhůty pro přihlášení nejsou členové skupiny 

známi a je nezbytné zajistit efektivní způsob 

rozšiřování informací, aby se o řízení 

dozvědělo co nejvíce osob. V tomto případě 

pak budou požadavky na uveřejňování ještě 

větší, než u odhlašovacího hromadného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



Další způsoby informování není nutné stanovovat zákonem. Neexistuje 

důvod, aby způsob vytvoření skupiny byl upraven právním předpisem – 

jde o odpovědnost žalobců/správců skupiny, resp. jednotlivých 

potenciálních členů. 

 

řízení, neboť je zřejmé, že žalobce bude mít 

zájem na rozšiřování informací a tím získání 

co největšího množství přihlášek. 

 

 

Ze všech těchto důvodů nelze akceptovat 

zde navrženou formulaci § 86, která je velice 

nedostatečná. 

 

 55. k § 88 

V § 88 se písmena e) zrušuje, v písmenu f) se slova „v případě 

přihlašovacího hromadného řízení“ a v písmenu i) se slova „neodhlásí-li 

se člen skupiny z odhlašovacího hromadného řízení anebo“ zrušují.  

V § 88 písm. k) zní: k) odkaz na internetové stránky žalobce. 

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

Připomínka souvisí s připomínkou k § 86. 

 

Neakceptováno. 

 56. k § 89 

§ 89 se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní 

  

Odůvodnění: Připomínka souvisí s připomínkou k § 83.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 57. k § 90 

V § 90 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Neakceptováno. 
Jde o specifikum hromadného řízení, které 

musí zákonodárce v úpravě nákladů řízení 

reflektovat. 
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Odůvodnění: 

Ustanovení by bezdůvodně zvýhodňovalo hromadné žaloby vůči 

ostatním žalobám – i v běžných řízeních podle o.s.ř. jsou žalobci často 

nuceni zveřejňovat informace týkající se procesu s cílem získat pro sebe 

podporu osob v obdobném právním postavení, přesto taková 

zveřejňování nejsou považována za náklady řízení. 

 

 

 58. k § 91 odst. 1 

V § 91 odst. 1 se za středníkem vkládají slova „v případně neúspěchu ve 

věci je žalobce povinen uhradit náklady řízení o náhradu újmy 

žalovaného spočívající v poškození jeho dobrého jména;“.  

V § 91 odst. 1 se vkládá druhá věta, která zní: „V případě zamítnutí 

žaloby hradí žalobce žalovanému náklady řízení vždy.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Žádáme rozšíření rozsahu nákladů řízení o náhradu újmy žalovaného 

spočívající v poškození jeho dobrého jména (reputační pověst) v případě 

jeho úspěchu ve věci. 

Již samotný fakt vedení hromadného řízení proti žalovanému může mít 

výrazné důsledky pro jeho podnikatelskou činnost v podobě zhoršení 

jeho reputace mezi spotřebiteli. Z tohoto důvodu je na místě doplnit 

ustanovení o nákladech řízení i o povinnost neúspěšného žalobce uhradit 

újmu žalovaného v podobě poškození jeho dobrého jména. Povinnost 

úhrady újmy by se vztahovala na žalobce jen v případě plného úspěchu 

žalovaného ve věci. 

Zákon by měl jednoznačně stanovit, že v případě zamítnutí žaloby hradí 

žalobce žalovanému náklady řízení vždy. Jedná se o jednu z pojistek proti 

šikanózním žalobám a zneužití hromadných žalob v rámci 

konkurenčního boje.  

 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá již z obecných ustanovení 

občanského soudního řádu, a v případě 

porušení dobrého jména z ustanovení 

občanského zákoníku o ochraně osobnosti. 

 

Takováto úprava by proto byla duplicitní, 

čemuž se snaží předložený návrh zákona 

vyhnout. 

 

Pro odstraněná pochybností však budou 

uvedené skutečnosti doplněny do důvodové 

zprávy. 
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 59. k § 92  

Návrh nestanovuje žádná pravidla pro zdroje financování sporu. 

Navrhujeme proto stanovit pravidla kontroly dle návrhu evropské 

směrnice. 

 

Odůvodnění: 

Žalobu a s tím spojenou jistotu lze financovat v podstatě z jakýchkoliv 

zdrojů. Není tedy jasné, jaké zdroje jsou využity. Přitom návrh evropské 

směrnice pravidla kontroly jasně zavádí. 

Podle návrhu směrnice má soud povinnost zkoumat soud při každé 

žalobě, zda je kvalifikovaný zástupce nezávislý. Zástupce musí dodávat 

úplný finanční přehled, vč. uvedení zdrojů svého financování. Pokud 

soud zjistí, že financování třetí osobou mělo vliv na podání samotné 

žaloby nebo je financující osoba v soutěžním vztahu s žalovaným, žalobu 

odmítne jako nepřípustnou. 

 

Akceptováno. 

 60. k § 92 odst. 1 

V § 92 odst. 1 se slova „porušením povinnosti v hromadném řízení“ 

nahrazují slovy „hromadným řízením, zejména pak zveřejněním 

nepravdivých informací o žalovaném“ a věta druhá se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o zavedení další dílčí pojistky proti podávání šikanózních 

hromadných žalob proti žalovanému. Skládaná jistota tak bude pokrývat 

nejen náklady řízení žalovaného, ale i újmu způsobenou žalovanému 

v případě, kdy se žaloba ukáže nedůvodnou. To, že žalobce bude vyzván 

ke složení jistoty ještě před meritorním rozhodnutím, může zkrátit dobu 

trvání řízení v případech, kdy je možnost úspěchu žalobce pochybná, 

neboť bude v zájmu žalobce takové řízení co nejrychleji ukončit, aby 

nezvyšoval náklady řízení a újmu žalovaného, kterou bude muset 

nahradit. Požadavek na skládání jistoty pomůže očistit nově navrhovaný 

systém o žaloby, které nemají šanci uspět. 

 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá již ze stávající dikce. 
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 61. k § 94 odst. 1 

V § 94 se slova „a vyrozumí známé členy skupiny o tom, že mohou podat 

individuální žalobu“ zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Nesložení uložené jistoty je plně na úvaze žalobce; žalobce je povinen při 

zvažování, zda jistotu složí či nikoliv, brát v potaz zájmy skupiny a jejích 

členů, a členy skupiny by tedy měl o svém rozhodnutí jistotu nesložit, 

včetně důvodů, které ho k tomuto rozhodnutí vedou, a důsledcích s tím 

spojených, tedy o tom, že tímto krokem způsobí ukončení řízení o 

hromadné žalobě, vyrozumět právě žalobce a měl by to tedy být opět 

žalobce, kdo vyrozumí členy skupiny o tom, že mohou podat individuální 

žalobu, nikoliv soud. 

Akceptováno. 

 62. k § 96 

§ 96 zní:  

„§ 96 

Každému, komu vznikla újma v souvislosti s hromadným řízením, 

zejména pak zveřejněním nepravdivých informací o žalovaném, vzniká 

nárok na její náhradu.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 92 odst. 1. 

Neexistuje důvod upravovat promlčení dobu zvlášť pro tento typ sporů. 

Znění návrhu neodpovídá důvodové zprávě (str. 187), v níž je uvedeno 

„V prvním odstavci se dává každému, komu vznikla v souvislosti 

porušením povinností správce skupiny v hromadném řízení újma, právo 

na její náhradu.“ Slova „správce skupiny“ se v navrženém znění 

nevyskytují. Odst. 3 je zcela nesrozumitelný, není vysvětleno, o jakou 

složenou jistotu „navrhovatele“ se má jednat, v důvodové zprávě o tom 

není ani slovo. 

 

Akceptováno. 

Bude doplněno do odůvodnění, neboť to již 

vyplývá z obecných ustanovení o náhradě 

újmy podle občanského zákoníku. 
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 63. k § 97 

V § 97 se za slovo „žalovanému“ vkládají slova „nebo žalobci“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Znění je nesrozumitelné, není zřejmé, zda se váže k § 96 či nikoliv. § 96 

se však má podle důvodové zprávy vztahovat na porušení povinností 

správce skupiny, není tak zřejmé, proč by měla být uložena žalovanému 

povinnost, aby doplatil rozdíl. Pokud se má jednat o obecné ustanovení, 

pak za slovy „uloží žalovanému“ musí být vložena slova „nebo žalobci“, 

aby bylo ustanovení nestranné. 

 

Akceptováno. 

 64. k § 99, 100 

§ 99 a § 100 se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 44.  

Zákon o hromadných žalobách je procesní předpis, kterému nenáleží řešit 

ve skutečnosti soukromoprávní poměr mezi zástupcem členů skupiny a 

skupinou.  

Toto ustanovení je v rozporu s výše uvedeným Doporučením EU, aby 

odměna za právní zastoupení nepobízela k vedení soudních sporů, které 

jsou zbytečné z pohledu zájmu jakékoliv ze stran. 

 

Akceptováno jinak. 

Odměna je nově dobrovolná, tj. žalobce ji 

nemusí požadovat. 

 

Odměna byla snížena na rozmezí 0-25%. 

 

 65. k § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109,  § 110, § 

111, § 112, § 113  

a § 114,  

§ 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 

112, § 113 a § 114 se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 
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 66. k § 115 

§ 115 včetně nadpisu zní: 

„Rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení 

§ 115 

(1) Ve výroku rozsudku vydaného v  hromadném řízení uvede soud také  

a) označení všech přihlášených členů skupiny; ustanovení o identifikaci 

stran řízení v rozhodnutí soudu podle zákona upravujícího civilní soudní 

řízení se použije obdobně, 

b) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco konat, 

způsob a lhůtu, v nichž má žalovaný uloženou povinnost splnit a  

c) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco konat, 

plnění náležející jednotlivým členům skupiny. 

(2) Je-li počet členů skupiny podle odstavce 1 písm. a) vyšší než 20, může 

soud namísto odstavce 1 písm. a) odkázat na seznam přihlášených členů 

skupiny.  

(3) Výrok pravomocného rozsudku vydaného v hromadném řízení je 

závazný také pro všechny členy skupiny, kteří se do hromadného řízení 

přihlásili a jsou uvedeni v rozsudku.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění k § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109,  § 

110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115: 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

Žádáme upravit rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení, které 

zákon má připouštět, tj. jen v přihlašovacím řízení. Z výroku rozsudku 

žádáme vypustit vyčíslení odměny žalobce v souladu s výše uvedenými 

připomínkami k odměně žalobce. Žalobce by měl mít neziskový 

charakter.  

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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 67. k § 116 

Žádáme prodloužit lhůtu pro odvolání žalovaného. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Lhůta pro odvolání o délce 15 dnů se v případě hromadného řízení jeví 

jako nedostatečná pro odvolání žalovaného. Žalobce má totiž tuto 

15denní lhůtu prodlouženou o 30 dnů, které mají členové skupiny 

k vyjádření k tomu, zda podat odvolání či ne. Žalobce tedy má při znalosti 

rozsudku 45 dnů na podání odvolání, žalovaný jen 15. Takovýto rozdíl 

není odůvodnitelný ani spravedlivý. 

 

Akceptováno. 

 

 68. k § 123 

Žádáme stanovit minimální lhůtu pro vyjádření k námitkám. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Odůvodnění: 

Zákon by měl stanovit minimální lhůtu pro vyjádření k námitkám, neboť 

se může jednat o nutnost komplexního vyjádření. 

 

Akceptováno. 

 69-73.Exekuční řízení 

k § 126 

Žádáme změnit koncepci výběru exekutora – výběr exekutora by měl být 

postaven na základě dohody oprávněných. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

V návrhu zákona je předkládána koncepce výběru exekutora pouze na 

náhodě a rychlosti. V podstatě tedy záleží na tom, kterého exekutora 

navrhne nejaktivnější člen skupiny, který zároveň bude mít štěstí na 

aktivní exekuční soud. Žádná kritéria pro volbu exekutora nejsou, je 

otázkou, zda by se členové skupiny neměli dohodnout na tom, který 

K § 126 až 131 – ustanovení byla zcela 

vypuštěna. 

 

k § 132, § 133, § 134 a § 135 – 

neakceptováno, viz výše. 

 

K § 136 – výše pokuty musí být dostatečná 

a odrazující, což jsou požadavky jak 

doporučení, tak směrnice. Z tohoto důvodu 

nelze uvedené snížit (jde o maximální 

hranici). 
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exekutor by měl exekuci vést a nenechávat to víceméně na náhodě a na 

tom, jak rychle který soud vydává pověření. 

 

k 129 odst. 1 

V § 129 odst. 1 za slovem „pohledávky“ čárka nahrazuje slovem „a“ a 

slova „a náklady oprávněných“ se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, o jaké náklady se má jednat, jestliže oprávnění pouze podají 

exekuční přihlášku a další kroky jsou v rukou exekutora. 

 

k § 131 

V § 131 druhá věta zní: „Náklady exekuce hradí v takovém případě v plné 

výši oprávněný.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Je plně v dispozici oprávněného, zda se včas přihlásí do exekučního 

řízení již zahájeného. Pokud v důsledku své nečinnosti zmešká 

stanovenou lhůtu, měl by nést následky opožděného jednání. A to i 

vzhledem k tomu, že zmeškání lhůty se oprávněnému promíjí vždy, 

pokud se dodatečně obrátí na jakéhokoliv exekutora, tedy tento postup se 

neuplatní jen na omluvitelné případy, případně po určitou časově 

omezenou dobu. Následkem by tedy mělo být, že v takovém případě 

ponese náklady exekučního řízení. 

 

k § 132, § 133, § 134 a § 135 

§ 132, § 133, § 134 a § 135 se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 
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Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4.  

 

k § 136 

Žádáme snížit hranici pokuty. 

  

Odůvodnění: 

Není dostatečně zdůvodněno, proč byla hranice nastavena právě na 

10 000 000 Kč. V důvodové zprávě uvedený důvod „Vzhledem účelu a 

smyslu hromadného řízení a rozsahu případné povinnosti, která se týká 

velké skupiny osob, se navrhuje tuto hranici pro účely vykonávacího 

řízení navazujícího na rozhodnutí o hromadné žalobě podstatně zvýšit.“ 

není odpovídající už jen vzhledem k tomu, že není stanoven minimální 

počet členů skupiny a připouští se, že by hromadné řízení mohly vyvolat 

i jen jednotky osob, tedy množství osob srovnatelné s případy, na něž 

dopadá OSŘ, proti nimž se však horní hranice pokuty zvyšuje 100 x. Výše 

pokuty by se proto měla narovnat.  

Vzhledem k tomu, že se má jednat o případy, kde má být plněno jinak než 

zaplacením peněžité částky, existuje pro takto vágně stanovené případy, 

u nichž exekutor může ukládat pokuty,  riziko, že ukládané pokuty budou 

ukládány neoprávněně jen z důvodu rozdílného výkladu toho, co má 

žalovaný plnit. Pro ukládání pokuty by tedy měla být stanovena jasná 

pravidla. 

 

 69. k § 143 a násl. 

Návrh zavádí řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (disclosure). 

Získané dokumenty a důkazní prostředky lze zneužít. Návrh neuvádí 

možnosti, jak zneužití zabránit, tím se zvyšuje motivace pro zneužití 

celého hromadného řízení. 

Při nastavené koncepci hromadných žalob – žaloby nejsou čistě 

reprezentativní, může je podat netransparentní správce, nesledují se ryze 

zájmy spotřebitele ani veřejné zájmy, je zpřístupnění důkazních 

prostředků neakceptovatelné. 

V § 143 se odstavec 3 zrušuje. 

 

Vysvětleno. 

Požadavek na zakotvení institutu vyplývá 

z čl. 13 směrnice. Je třeba se podívat na 

podmínky, za nichž soud zpřístupnění 

připustí. Tyto jsou velice přísné, což v praxi 

bude znamenat, že soud zpřístupnění povolí 

pouze ve zjevně odůvodněných případech. 

 

V rámci řízení o zpřístupnění důkazního 

prostředku nicméně z důvodu obav před 

zneužitím dojde ke zpřísnění podmínek, dále 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Na základě takového řízení lze činit nátlak na žalovaného, aby zpřístupnil 

důkazy, na jejichž zpřístupnění v individuálním sporu není nárok. 

Žalovaný bude vystaven tlaku na poskytnutí informací i v případech, kdy 

není vůbec osvědčen veřejný zájem na vedení sporu (jeden člen skupiny, 

nespotřebitelský spor atd.). 

 

70.  k § 144 

V § 144 odstavec 1 zní:  

„(1) Návrh na zpřístupnění se podává u soudu, který vede hromadné 

řízení.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

71.  k § 145 

§ 145 zní:  

„§ 145 

(1) Návrh na zpřístupnění může podat strana hromadného řízení.  

(2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění jsou  

a) druhá strana hromadného řízení,  

b) ten, komu má být podle návrhu uložena povinnost zpřístupnit 

dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí.“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

72. k § 147 odst. 2 

V § 147 odst. 2 se slova „navrhovatel“ nahrazují slovem „žalobce“ a slova 

„, zejména pokud jde o vymezení skupiny a předmětu řízení“ se zrušují. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

73.  k § 149 odst. 1 

dojde k navýšení jistoty (v řízení 

100 000Kč) a budou i rozšířeny skutečnosti, 

k nimž soud při povolování a určování 

rozsahu přihlíží. 

 

Možnost zahájit řízení i před hromadným 

řízením byla zcela vypuštěna. 
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V § 149 odst. 1 písm. c) se na konci vkládají slova „nebo vnitřní 

informace povinného“. 

 

Tato připomínka je zásadní 

74. k § 150 

§ 150 zní:  

„§ 150 

V případě, že to odůvodňují důležité zájmy povinného nebo třetích osob 

na ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem 

chráněného tajemství nebo vnitřní informace povinného, předseda senátu 

odmítne návrh na zpřístupnění.“.  

 

Tato připomínka je zásadní 

 

75. k § 151 

V § 151 odst. 1 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“.  

V § 151 odst. 2 se za slovo „tajemství“ vkládají slova „nebo vnitřní 

informace povinného“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

76. k § 152 

§ 152 zní:  

„§ 152 

V rozhodnutí předseda senátu uloží žalobci uhradit povinnému účelně 

vynaložené náklady spojené se zpřístupněním.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

77. k § 153 

§ 153 odst. 1 zní:  

„(1) Žalobce je povinen o dokumentech zachovávat mlčenlivost. Za 

porušení povinnosti mlčenlivosti soud udělí žalobci pokutu ve výši 

10 000 000 mil. Kč nebo 1% z čistého obratu dosaženého za poslední 

ukončené účetní období.“. 
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V § 153 odst. 2 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění k § připomínce k § 143, § 144, § 145, 147 odst. 2, § 149 odst. 

1, § 150, § 151, § 152, § 153 

Tento návrh představuje hrubé porušení právního postavení žalovaného, 

kdy ze strany žalobců či potenciálních žalobců bude docházet ke 

zneužívání této naprosto jedinečné možnosti, jak se dostat k datům a 

podkladům žalovaného. Odůvodnění uvedené v důvodové zprávě na str. 

235 „je možné návrh na zpřístupnění podávat před zahájením 

hromadného řízení. Důvody jsou nasnadě – vzhledem k nákladům 

takovéhoto řízení a riziku je nezbytné dát potenciálním stranám možnost 

zjistit co nejvíce informací o věci, než se vůbec rozhodnou hromadnou 

žalobu podat. Toto opatření může zabránit bezdůvodným a zneužívajícím 

žalobám a vůbec zbytečným sporům.“ je zcela zavádějící a jednostranné, 

když nepokrytě uvádí, že tato možnost dá stranám /fakticky ovšem jen 

potenciálnímu žalobci/ informace o věci před podáním žaloby. Z logiky 

věci žalobu nepodává žalobce. Uvedené zdůvodnění však není dostatečné 

k tomu, aby potenciálně žalovaný byl nucen (pod pokutou) sdělovat své 

interní údaje a předávat své interní dokumenty komukoliv, kdo takové 

předání navrhne s odkazem na to, že mu to umožní lépe zvážit, zda 

podávat žalobu. Navíc návrh zřejmě předpokládá, že tak žalovaný (i 

potenciálně žalovaný) bude činit zcela zdarma, neboť o úhradě nákladů 

se ani v jednom u předmětných ustanovení nehovoří. Zároveň se 

předpokládá, že tento institut bude využíván při vymezování skupiny (jak 

co do počtu, tak i co do charakteru jednotlivých nároků), tak při 

definování předmětu řízení (jak souhrnně – tj. o čem obecně se řízení 

vede, tak v jednotlivých případech, tj. jak vypadá nárok jednotlivého 

člena skupiny). Tedy potenciální žalobce si vybere budoucího 

žalovaného, požádá o předložení jeho interních dat a dokumentů 

s odůvodněním, že je potřebuje pro vymezení skupiny a předmětu řízení 

a až v předložených dokumentech bude hledat oporu pro případnou 

hromadnou žalobu, a to vše na náklady případného žalovaného. Činnost 
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žalovaného může být těmito návrhy zcela paralyzována, neboť není nijak 

limitováno, o jak velké množství údajů a dat se může jednat a řádné 

splnění požadavků může znamenat nutnost zásadně omezit vlastní 

činnost a veškeré kapacity (zejména IT, právní, účetní, ale i obsluhu 

zákazníků např. při dohledávání údajů o zákaznících) uvolnit na takovýto 

požadavek např. sotva založeného zájmového spolku. Jestliže 

předkladatelé hovoří o tom, že v návrhu je zabudováno vícero pojistek 

proti zneužívání institutu hromadných žalob v konkurenčním boji, tak i 

tento jediný institut v navrženém znění zcela rozstřeluje tvrzení 

překladatele. Navíc proti rozhodnutí o povinnosti zpřístupnit dokumenty 

nemůže žalovaný podat odvolání, naopak je plnění takto uložené 

povinnosti sankcionovatelné až do výše 10 000 000 Kč nebo 1 % 

z obratu. Tato výše pokut však není nijak odůvodněná, zároveň se však 

v případě velkých společností může jednat o částky ve stovkách milionů 

Kč. Výše těchto pokut zvlášť kontrastuje s výší jistoty, kterou je 

navrhovatel povinen složit, totiž pouhých 50 000 Kč. Dalším 

nedostatkem je, že lhůtu pro zaplacení pokuty určuje předseda senátu – 

takováto lhůta nemůže být na volné úvaze soudu, ale stanovena pevně 

právní úpravou a musí respektovat faktické omezení na straně 

žalovaného, např. možnost sjednat bankovní úvěr, a to nejen při uložení 

limitních částek. Dále v návrhu není jednoznačně řešena úhrada nákladů 

za zpřístupnění požadovaných informací, ačkoliv v době, kdy taková 

žádost o zpřístupnění bude vznesena, nelze zdaleka předvídat výsledek 

řízení. Proto je třeba napevno zakotvit povinnost žalobce hradit 

povinnému náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zpřístupněním 

vznikly. Povinný bude v souvislosti s poskytováním informací oprávněn 

žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením 

kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací a rovněž 

může žádat úhradu za vyhledání informací (např. mzdové náklady 

pracovníků), tedy obdobně jako je již nyní zakotveno v zákoně o 

svobodném přístupu k informacím.  

Navrhujeme vypuštění možnosti navrhnout zpřístupnění důkazů i před 

zahájením hromadného řízení.  S tím souvisí i vypuštění osoby 

navrhovatele z textu zákona. Současně navrhujeme ochranu vnitřních 

informací povinného ke zpřístupnění důkazů a v případě informací 
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chráněných týkající se ochrany obchodního, bankovního a jiného 

chráněného tajemství a vnitřních informací povinného předseda senátu 

návrh o zpřístupnění odmítne. Dále navrhujeme pokutu za porušení 

povinnosti mlčenlivosti o zpřístupněných dokumentech.  

Dále pak doporučujeme ustanovení o ochraně obchodního, bankovního 

či jiného chráněného tajemství doplnit o stručnou úpravu o ochraně 

osobních údajů fyzických, popř. i právnických osob. 

Přímo účinná právní úprava EU (nařízení Evropského parlamentu a rady 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES ukládá správcům, popř. zpracovatelům osobních 

údajů, značné sankce v případě porušení jejich povinností vyplývajících 

z tohoto nařízení. Pokud budou důkazy, na něž se vztahuje ust. § 143 a 

násl. zákona obsahovat osobní údaje, je vhodné jejich ochranu do textu 

zákona výslovně zahrnout. 

 

 78. k § 154 

Žádáme zvýšit výši jistoty a nestanovovat limit její výše. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že jistota má sloužit nejen pro případnou náhradu 

újmy, která by mohla vzniknout porušením povinností podle § 143 an., 

ale zároveň i k případnému pokrytí náhrady nákladů zpřístupnění, jeví se 

předkladatelem stanovená výše jistoty zcela nedostatečnou.  Stejně tak 

není odůvodnitelná a ani vhodná její limitace. 

Újma, která by mohla vzniknout z porušení povinností v souvislosti se 

zpřístupněním dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých 

informací žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. 

Žádáme proto výši jistoty navýšit například např. stanovením určitého 

procenta z požadovaného plnění.  

 

Akceptováno. 
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 79. k § 155 

V § 155 odst. 1 se slova „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Připomínka souvisí s návrhem na změnu původního textu § 152. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 80. k § 158  

§ 158 se zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

  

Odůvodnění: 

Sankcí za nedoložení dokumentů v rámci soudního sporu je tradičně ve 

smyslu § 118 a) neúspěch ve sporu.  

Navržený typ pokuty v civilně-procesním předpise je nesystematický a 

zavádí pro soudy prostředky orgánů státní správy. 

 

Akceptováno. 

 

 81. k § 159 

V § 159 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „10 000 000 Kč nebo 

1 % čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období“.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Újma, která by mohla vzniknout z porušení povinností v souvislosti se 

zpřístupněním dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých 

informací žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. 

Navrhujeme proto výši pokuty navýšit. Při stanovení výši jsme se 

inspirovali § 158. 

 

Akceptováno. 
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 82. k § 167 a násl. 

Akreditační proces je pojat pouze velmi formálně. Podmínky jsou 

stanoveny tak, že jich lze poměrně lehce dosáhnout naplněním ryze 

formálních požadavků. Navrhujeme celý koncept přepracovat tak, aby 

správcem skupiny mohl být skutečně pouze neziskový spolek hájící 

zájmy spotřebitelů nebo k tomu určený orgán veřejné moci. 

 

Odůvodnění: 

V rámci akreditace není zkoumáno, zda je správce skupiny transparentní 

subjekt, který neusiluje o zneužití práv ani profitování ze sporů. Není 

požadováno, aby správce hájil zájmy spotřebitelů nebo byl za tím účelem 

zřízen.  

Požadavky akreditace jsou v rozporu s návrhem evropské směrnice, která 

má zajistit, aby řízení byla vedena neziskovými subjekty s transparentním 

financováním, které se opakovaně zasazují o spotřebitelská práva. 

 

Částečně akceptováno. 

Podmínky budou rozšířeny i na vrcholný 

management a statutární orgán. 

 

 83. k § 174 

V § 174 odst. 1 se slovo „nejdéle“ zrušuje. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Doba, na kterou se udílí akreditace, by měla být stanovena všem 

akreditovaným subjektům stejně, nikoliv „až na 10 let“ bez jakéhokoliv 

kritéria.  

 

Akceptováno. 

 

 

 84. k § 176 

V § 176 se v nadpisu slova „pozastavení platnosti“ nahrazují slovem 

„odnětí“. 

V § 176 odst. 1 se slova „Platnost akreditace“ nahrazují slovem 

„Akreditace“ a slovo „se pozastavuje“ se nahrazuje slovem „se odnímá“. 

V § 176 odst. 2 se slova „pozastavení platnosti“ nahrazují slovem 

„odnětí“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Účinky jsou stejné jako v případě odnětí, 

není proto důvod uvedené pravidlo měnit. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 

Odůvodnění. 

V uvedených případech by měla být akreditace odňata, nikoliv jen 

pozastavena. Jedná se  

o závažné případy (např. nástup výkonu trestu), nikoliv jen např. 

administrativní pochybení na straně akreditovaného subjektu. 

 

 61.K § 180 - navrhujeme nahradit ustanovením: „Tímto zákonem se 

řídí řízení o právech a povinnostech vzniklých z porušení právních 

předpisů, která začala po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Odůvodnění 

V zájmu právní jistoty navrhujeme, aby zákon bylo možné použít jen na 

nároky, které vznikly po účinnosti. Stejný princip obsahuje i návrh 

směrnice.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Znovu je třeba zdůraznit, že zákon je 

procesním předpisem, který nezakládá 

žádná nová hmotná práva či povinnosti. 

Pouze upravuje jiný způsob soudního 

vymáhání již existujících nároků. 

 

Uvedené přechodné ustanovení je pro 

procesní předpisy zcela běžné. 

 

 62.K § 181 – navrhujeme upravit takto: 

„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dvacátého čtvrtého 

kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“ 

Odůvodnění 

Jde o velmi radikální změnu, která předpokládá úpravy v systému práce 

soudů a vznik registru na ministerstvu spravedlnosti. Proto navrhujeme 

lhůtu prodloužit na 2 roky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Lhůta bude prodloužena na 18 měsíců. 

 Doporučující připomínky  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 1. k § 1 písm. a), § 8, § 15 odst. 3, § 40 odst. 1, § 45 odst. 1 písm. a), 

§ 62 odst. 2, § 75 odst. 1, § 91 odst. 1, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2, 

§ 115 odst. 1 písm. a), § 116 odst. 1, § 144 odst. 2 

 

U výše uvedených paragrafů nahradit slova „civilní soudní řízení“ slovy 

„občanské soudní řízení“ v celém textu návrhu zákona o hromadných 

žalobách. 

 

Odůvodnění 

V uvedených ustanoveních zákona se vyskytuje sousloví „civilní soudní 

řízení“. V platném českém právním řádu však tento pojem není 

v tradičních procesních předpisech zakotven. Zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění, stejně jako zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, používají zažitý termín 

„občanské soudní řízení“. Sama důvodová zpráva na straně 11 hovoří, že 

„Ze stejných důvodů nebyla jako vhodná vyhodnocena ani varianta 

začlenění hromadného řízení do rekodifikace civilního práva procesního. 

Ten je jednak veden v duchu dekodifikace, čemuž odpovídá i samostatný 

právní předpis upravující hromadné žaloby, jednak je možné očekávat, že 

přijetí nové obecné procesní úpravy ještě nějaký čas bude trvat. … Práce 

na obou předpisech však na sobě nejsou ani věcně, ani časově natolik 

bezprostředně závislé, aby jejich projednávání bylo nutně a neoddělitelně 

spojeno. Rekodifikace civilního procesu je během na dlouhou trať, který 

není vhodné uspěchat.“.  Vzhledem k tomu, že věcný záměr návrhu 

nového civilního procesu je téměř na začátku, resp. je zatím ve veřejné 

konzultaci, není nezbytné v novém zákoně o hromadných žalobách 

používat instituty uvedené v tomto věcném záměru. Pro účastníky řízení 

/v návrhu označované za strany/ jsou tyto pojmy neznámé a zavádějící. 

 

Neakceptováno. 

Uvedené označení je již reakcí na nově 

připravovaný civilní řád soudní. 

 2. k § 53 odst. 3 a § 54 odst. 2 

 

Doporučujeme zvážit jejich vypuštění z návrhu.  

 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Navrhovaná ustanovení jdou proti účelu hromadných žalob, uvedeném 

v důvodové zprávě, a to ulehčit přetížené soudní soustavě. Předpokládá 

se, že soudy v individuálních případech budou na pravidelné bázi 

lustrovat seznam hromadných řízení (rejstřík hromadných žalob), zda se 

tam neobjevilo řízení, díky kterému by mohli přerušit individuální řízení. 

Tento systém podle nás prakticky nemůže fungovat, soudy těžko budou 

mít kapacitu u všech sporů monitorovat, zda je nelze přerušit z uvedeného 

důvodu. 

 3. k § 78 odst. 3 

Doporučujeme zvážit navržený text. Z navrženého ustanovení není 

zřejmé, k jakému datu se předpokládá nabytí právní moci smíru. Lze 

ustanovení vykládat tak, že k nabytí právní moci smíru dojde zveřejněním 

v rejstříku hromadných žalob? 

 

Nabytí právní moci bude standardní jako 

v případě individuálního smíru. 

 4. k 119 

Z důvodu zajištění „rovnosti zbraní“ mezi stranami řízení doporučujeme 

rozšířit možnost podat námitku proti úkonu soudu i na žalovaného.  

 

Vysvětleno. 

Žalovaný má k dispozici „silnější“ opravný 

prostředek v podobě odvolání. 

 5. K § 133 

Doporučujeme nahradit slova „pariční lhůty“, který se běžně používá v 

právní teorii za běžně legislativně zažitý pojem „lhůta k plnění“. 

 

Akceptováno. 

 

Asociace malých a středních 

podnikatelů 

JUDr. Věroslav Sobotka 

734 302 000 sobotka@amsp.cz, 

amsp@amsp.cz 

 

1.Nekompatibilita s Doporučením Komise (2013/396/EU) a s 

připravovanou úpravou na úrovni EU 

 

V dubnu roku 2018 představila Evropská komise komplexní směrnici 

zvanou “Nový úděl pro spotřebitele” (New Deal for Consumers), která 

mimo jiné zahrnuje zavedení institutu hromadných žalob v EU s důrazem 

na zvýšení ochrany spotřebitelů, zvýšení zodpovědnosti výrobců a 

zástupců soukromého sektoru. Nicméně česká navrhovaná úprava v 

mnohých aspektech ignoruje doporučení a smysl Doporučení, zejména 

pak zavedením nesystematického prvku tzv. odhlašovacích hromadných 

řízení (“opt-out”). Samotný Nový úděl obsahuje mnoho pojistek a je 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 

 

Co do souladu návrhu s připravovanou 

směrnicí a doporučením Komise 

odkazujeme na podrobné porovnání obou 

předpisů uvedené v obecné části důvodové 

zprávy, z něhož vyplývá, že žádný nesoulad 

nebyl identifikován. Odbor kompatibility 

ÚVČR uvedené zdůvodnění potvrdil a 

neshledal v něm jakékoliv problémy. 
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znatelně odlišný od amerického modelu hromadných žalob, který je 

zejména využíván několika advokátními kanceláři pro tvorbu vysokých 

finančních zisků, nikoliv např. spotřebitelskými organizacemi. Česká 

úprava se však právě americkým modelem inspiruje. V kontextu EU a 

zejména ve středoevropském regionu je přirozenější aplikace 

přihlašovacího hromadného řízení (opt-in).  

Tato připomínka je zásadní  

 

Zejména co se týče směrnice, je klíčový čl. 

1 odst. 2 návrhu směrnice, který zcela 

jednoznačně určuje úroveň harmonizace 

jako minimální a dává členským státům 

diskreci zavést si do národního řádu vlastní 

systémy. 

 

Dále je též třeba zdůraznit, že opt-out je ve 

směrnici povinný pro bagatelní nároky a 

v tomto ohledu je tedy možné na doporučení 

nazírat jako na překonané (což ostatně 

potvrdili zástupci Komise při projednávání 

návrhu na PS Rady). 

 

Na základě připomínky však došlo 

k posílení role neziskových subjektů, jejich 

přesnějšímu vymezení v souladu se 

směrnicí, k zakotvení podmínky 

transparentního financování a dále též 

k jednoznačné preferenci opt-in. 

 

 

 

 

  

 2.V § 4 a další se vypouští odstavec “a) o právech všech členů skupiny 

s výjimkou těch, kteří se z řízení odhlásili (dále jen odhlašovací 

hromadné řízení”) nebo,” 

 

Návrh má plošně do soukromoprávních vztahů zavést možnost 

hromadných žalob a to i v revoluční podobě “odhlašovacího hromadného 

řízení” (tzv. opt-out). Nesystémový a cizorodý prvek vhodnější spíše pro 

anglosaské prostředí může narušit stabilitu a fungování českého právního 

řádu. Návrh zákona, který zcela ignoruje navrhovanou evropskou úpravu 

(viz výše), by na místo posílení práv spotřebitelů přinesl nástroj 

Částečně akceptováno. 

Odhlašovací hromadné řízení není možné 

zcela vypustit, neboť 

- Jej požaduje směrnice, 

- V zahraniční jde o zcela 

jednoznačných trend posledního 

desetiletí; 

- Přihlašovací hromadné řízení se 

ukázalo jako neefektivní v řízeních 

o bagatelních částkách. 
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šikanózních žalob zahlcující již tak zatížené soudy a posloužily by k 

nátlaku až likvidaci konkurenčních subjektů a k ohrožení 

podnikatelského prostředí.  

Varianta odhlašovacího hromadného řízení není dostatečně vysvětlena a 

nedostatečně bere na zřetel nespornou reálnou možnost zneužití institutu 

v rámci konkurenčního boje. Na základě zkušeností ze Spojených států 

se odhlašovací hromadné žaloby stanou pro několik vybraných subjektů 

(žalujících) lákavou možností k vysokým výdělkům na úkor postavení 

spotřebitelů.  

V obecné rovině požadujeme zvážit, zda cíle navrhované právní úpravy 

nelze dosáhnout např. posílením institutu společného řízení (§ 112 

občanského soudního řádu) a přizpůsobením dalších ustanovení 

občanského soudního řádu na místo přijímání dalšího nového zákona. 

Nepřípustná se jeví situace, kdy by se velké množství lidí nemuselo 

dozvědět o tom, že jsou součástí soudního sporu. Samotný “poškozený” 

spotřebitel by se měl na základě své svobodné vůle rozhodnout, zda-li se 

připojí k hromadnému řízení a bude uplatňovat svůj nárok na domnělou 

způsobenou škodu. Nevědomé rozhodnutí a automatické zahrnutí do 

soudního sporu je značně problematickým prvkem a soukromoprávní 

nárok by se měl vztahovat ke konkrétnímu případu a spotřebiteli, aby bylo 

zřejmé, kdo a v jaké výši nárok vymáhá. 

 

Nicméně návrh zákona změnil koncepci 

vztahu obou režimů tak, že přihlašovací 

hromadné řízení bude jednoznačně 

prioritní. Což je nově vyjádřeno jak 

legislativně, tak i snížením rozhodné částky 

o 50%, tj. cca na částku 5 000Kč. 

 

V odhlašovacím hromadném řízení byly 

dále zpřísněny podmínky 

- nad rámec dosud zakotvených 

požadavků je nově nezbytné získat 

souhlas 50 členů skupiny, popř. 

neziskové organizace působící 

v oblasti zájmu minimálně po dobu 

2 let.  

- Mimo to bude mít žalobce povinnost 

v rámci nové podmínky 

transparentního financování 

uveřejnit zdroje, z nichž svoji 

činnost v hromadném řízení 

financuje. 

 

 

 

 

 

 3.§ 31 ods. 2)  „Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, 

jestliže hodnota práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 10 000 Kč. 

U opětujících se plnění se posuzuj hodnota jedné splátky.” 

V souvislosti s problematickým zavedení i varianty odhlašovacího 

hromadného řízení se jeví jako problematické i znění §31. Výraz “Má se 

za to” již ze své podstaty nedostatečně vysvětluje argument pro vymezení 

účelnosti či neúčelnosti vymáhání práv.  V této souvislosti je sporné 

tvrdit, že spotřebitel, který se bude chtít na základě svého svobodného 

Částečně akceptováno. 

 

Uvedená částka byla snížena na 5 000 Kč. 

Vyvratitelná domněnka je zde nezbytná, 

neboť v konkrétním případě nemusí mít 

členové skupiny stejně vysoké právo. 

V takovém případě by pevná hranice mohla 
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rozhodnutí domáhat svých práv individuálně i při částkách překračující 

10 000 Kč, vymáhá svá práva neúčelně. 

Tato připomínka je zásadní  

znamenat, že část spotřebitelů by byla 

z hromadné žaloby vyloučena.  

 

Do odůvodnění bude nicméně doplněno, že 

cílem je se pohybovat okolo této hranice a 

nepřekročit ji výrazně. 

 

 4.V dílu 3, § 99 se “20 až 30” nahrazuje “10 až 20” 

 

Navrhované znění přisuzuje žalobci odměnu ve výši 20 až 30 % z 

přisouzeného plnění, přičemž podíl členů skupiny na přisouzeném plnění 

se v odpovídající hodnotě sníží. Odměna až 30 % žalobci může být 

motivačním prvkem pro nejednoznačné spory s cílem uspět alespoň v 

některých hromadných žalobách na úkor uspokojení práv poškozených 

spotřebitelů či souvisejících soudních výloh. Navrhujeme snížit 

motivační prvek, aby se institut hromadných žalob nestal neúměrně 

atraktivní pro profesionální žalobce. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno. 

Částka byla omezena na rozmezí 0-25%. 

Konkrétní výši určuje v každém případě 

soud. 

 

 5.V §143 se ruší odst. 3) “Návrh podle odstavce 1 (dále jen „návrh na 

zpřístupnění“) je možné podat i před zahájením hromadného řízení.” 

 

Nesouhlasíme se současným zněním, kdy by na základě návrhu předsedy 

senátu mohl být podán návrh na zpřístupnění dalších důkazních 

prostředků i před zahájením hromadného řízení. Soud by měl na základě 

mnoha již dostupných důkazů a kritérií vyhodnotit relevantnost žaloby, 

aniž by před začátkem hromadného řízení zatěžovat dotčené 

podnikatelské subjekty s žádostí o zpřístupnění citlivých údajů. Proces 

vyžadování informací by byl v některých podnikatelských odvětví 

extrémně náročný přinášející znatelnou administrativní a časovou zátěž, 

což u malých a středně velkých podniků může znamenat významnou 

překážku pro jejich každodenního fungování, zejména pak v situaci, kdy 

není jasné, zdali bude vůbec zahájeno hromadné řízení. Navíc poskytnuté 

informace mohou obsahovat citlivé a klíčové údaje o zákaznících, 

reálných cenách konkrétních služeb, produktů a firemního know-how 

Akceptováno. 
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navázaných na firemních technologické postupu. Tento nástroj by se tak 

stal motivací nekalých praktik v konkurenčním boji prostřednictvím 

“návrhů na zpřístupnění” pomocí spřátelených subjektů domněle 

zastupující spotřebitele. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

 6.V §15 odst.1 se “jednoho člena skupiny” nahrazuje “20 členů 

skupiny či 10 % z počtu všech členů skupiny”. 

 

Podání hromadné žaloby, který ze své podstaty zahrnuje větší skupinu 

žalujících, by nemělo podléhat souhlasu pouze jednoho člena skupiny 

navzdory. Tento neadekvátní nepoměr mezi pravomocí správce skupiny 

podat žalobu a odvoláním správce skupiny navrhujeme sjednotit se 

zněním §17 týkající se odvolání správce skupiny, kdy za splnění 

vytyčených podmínek (§17, odst. 1) může soud odvolat správce skupiny, 

jestliže to navrhne alespoň 20 členů skupiny či 10 % z počtu všech členů 

skupiny.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno jinak. 

V obecné části věnující se podmínkám 

hromadného řízení bylo obecně zakotveno, 

že k připuštění hromadné žaloby musí být 

skupina čítající alespoň 10 členů. 

 

U odhlašovacího hromadného řízení byly 

podmínky ještě více zpřísněny, v tomto 

případě musí s podáním hromadné žaloby 

souhlasit alespoň 50 členů skupiny. 

 

 

 

Svaz průmyslu a dopravy Připomínka k RIA (nezpracovávané) 

Požadujeme zpracování RIA k návrhu zákonu. 

Odůvodnění 

MSP nepředložilo k návrhu zákona RIA. Domníváme se, že předložení 

hodnocení dopadu regulace daného zákona je nezbytné. I věcný záměr 

zákona o hromadných žalobách obsahoval zpracovanou RIA. 

Předkládaný zákon se velmi liší od předloženého věcného záměru a je 

tedy třeba jeho posouzení z pohledu RIA. V RIA je pak nutné i hlubší 

posouzení, zda je nezbytné přijímat samostatný zákon či zda ke stejnému 

účelu nelze dojít inkorporací pravidel pro hromadné řízení do stávajícího 

právních předpisů.  

Předložený zákon bude mít nepochybně finanční dopady jak na straně 

žalovaných, tak i na straně žalobců, a proto je nezbytné zpracování 

ekonomických dopadů pro jednotlivé varianty, jež jsou povinně 

zpracovávány dle pravidel RIA. Na straně žalovaných se náklady mohou 

Vysvětleno. 

Velice rozsáhlá závěrečná zpráva RIA byla 

zpracována k návrhu věcného záměru, tato 

rovněž odůvodnila základní koncepční 

směřování návrhu zákona, poměrně 

podrobně vypočítala případné finanční 

dopady a další aspekty návrhu. Byla též 

velice kladně přijata Pracovní komisí RIA. 

Vzhledem k tomu, že veškeré potřebné 

zhodnocení již bylo provedeno, nepřinesla 

by nová zpráva RIA nic nového. 

 

Z tohoto důvodu byla návrhu zákona 

udělena výjimka z povinnosti předložit 

návrh spolu se zprávou RIA (srov. k tomu 
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projevit například v nákladech na medializace, k zajištění prostředků 

proti šikanózním žalobám apod., na straně žalobců se návrh zákona 

projeví v navýšení cen služeb a zboží.  

Tato připomínka je zásadní. 

Plán legislativních prací na rok 2019 

schválený usnesením vlády č. 830 ze dne 12. 

prosince 2018). 

 

Na základě uplatněných připomínek však 

bude dopracována kapitola o dopadu zákona 

na podnikatelské subjekty. 

 

Co do ostatních dopadů odkazujeme na 

závěrečnou zprávu RIA, která byla 

podkladem pro schválený věcný záměr 

zákona o hromadných žalobách. 

 14. Prolomení principu rovnosti stran 

Navrhujeme opětovně zanalyzovat prolamování principu rovnosti stran, 

který je stěžejní zásadou současného občanského civilního procesu. Podle 

našeho názoru není pro nerovnost, resp. předkladatelem navrhovanou 

míru této nerovnosti, racionální důvod. Tato nerovnost (vždy ve prospěch 

žalobce, resp. vždy v neprospěch žalovaného) se v návrhu zákona 

projevuje např. na mnoha místech (solventnost, délka odvolacích lhůt, 

prekluze práva na náhradu škody, výše pokut). 

Pokud předkladatel i přes výše uvedené principiální výhrady návrh 

nestáhne a bude standardně pokračovat v legislativním procesu, trváme 

na následujících změnách či jejich alternativách. 

 

Akceptováno. 

 Konkrétní zásadní připomínky  

 1. K § 1 písm a)  navrhujeme  slovo „osob“ nahradit slovem 

„spotřebitelů“ a slovo „některé“ slovem „některého“ a vypustit „či 

obdobným“ a slovo „nebo“ nahradit slovem „a“ a v souladu s tím 

patřičně upravit další text zákona. 

Odůvodnění 

Navrhujeme, aby se předmět úpravy omezil na vztahy se spotřebiteli 

v souladu s připravovanou evropskou úpravou. Přestože legislativní 

proces k návrhu směrnice nebyl dosud ukončen, a podle důvodové zprávy 

se ji v tomto volebním období přijmout nepodaří, již v průběhu jejího 

projednávání v Evropském parlamentu bylo dosaženo shody stran otázek 

Neakceptováno. 

Uvedený požadavek nelze akceptovat ze tří 

důvodů. 

 

Zaprvé, návrh zákona přináší úpravu 

civilního sporného řízení. Pro spornou 

procesní úpravu je přitom typické, že se co 

do rozsahu působnosti neomezuje podle 

hmotně-právních vztahů, na které dopadá. 
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její působnosti, tedy na vztahy spotřebitelské. Nevidíme žádný věcný, ani 

právní důvod pro to, aby se hromadné žaloby upravovaly i pro vztahy 

mezi podnikateli. Hromadná žaloba se má týkat pouze subjektů, jejichž 

nárok se opírá o stejný skutkový a právní základ. Navrhovaný text by činil 

potíže při určení okruhu členů skupiny. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Zadruhé, uvedený požadavek vyplývá 

z Doporučení Komise, přičemž je vhodné 

uvedené Doporučení respektovat. 

 

Zatřetí, je nefér vůči podnikatelům, aby byli 

v režimu zákona pouze potenciálními 

žalovanými. Naopak je férové, aby mohli 

vystupovat a profitovat z možnosti vedení 

hromadných žalob také na straně žalující. 

 

 2. K § 2 odst. 1 – navrhujeme slova „z poměrů soukromého práva“ 

nahradit slovy „ ze smluv uzavřených mezi podnikatelem a 

spotřebitelem ve smyslu § 1810 an. Občanského zákoníku“ a v této 

souvislosti patřičně upravit další text zákona. 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění k předchozímu bodu 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz odůvodnění ad 1. 

 3. k § 3 písm. a) – navrhujeme slovo „osob“ nahradit slovem 

„spotřebitelů“.  

Odůvodnění 

Navrhujeme v souladu s předchozími připomínkami týkající se zúžení 

osobní a věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravu definice skupiny 

pro účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. Zdůvodnění 

návrhu odkazujeme na odůvodnění u předchozích připomínek.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 4. K § 4 navrhujeme text nahradit textem tohoto znění „hromadné 

řízení je možné vést o právech členů skupiny, kteří se do řízení 

přihlásili“ a v této souvislosti patřičně upravit další text zákona. 

Odůvodnění 

Obecně navrhujeme, aby zákon upravoval jen přihlašovací hromadné 

řízení, protože odhlašovací hromadné řízení je zcela v protikladu s 

principy, na kterých je založeno občanské právo procesní v České 

republice a jedná se o cizorodý prvek, který odpovídá spíše právním 

Akceptováno částečně. 

Odhlašovací hromadné řízení bylo oproti 

původnímu návrhu výrazně omezeno. In 

concreto: 

- byla dána jasná priorita 

přihlašovacímu hromadnému řízení; 
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tradicím Spojených států amerických, než kontinentální Evropy. 

V zákoně uvedená úprava odhlašovacího řízení popírá tradiční zásady 

civilního řízení, neodůvodněně straní žalobci na úkor žalovaného, 

kterého staví do pozice vinného, neúměrně zvýhodňuje žalobce, který je 

právní úpravou jaksi automaticky postaven do role zástupce často i 

obrovské skupiny členů, což jej staví prakticky na roveň ústředním 

orgánům státní správy, nedává dostatečné záruky ochrany proti 

šikanózním žalobám na žalovaného. 

Předkladatelem zákona navržené ustanovení odporuje Doporučení 

Evropské komise o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní 

ochrany týkající se zdržení jednání a náhrady škody v členských státech 

v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU), 

které stanoví nezavádět automatické začleňování poškozených do 

hromadné žaloby. V předmětném doporučení je naopak vyjádřen názor 

upřednostnit právní úpravu hromadných žalob na principu přihlašovacím, 

které předpokládá alespoň minimální iniciativu ze strany poškozených 

osob.   

V právních řádech států sousedících s ČR je zvolena právě opt-in 

hromadná žaloba (Polsko zvolilo opt-in hromadnou žalobu, Maďarsko 

opt-in vzorovou žalobu, Německo opt-in vzorovou žalobu, Rakousko 

modelovou opt-in žalobu). Dokonce našemu právu nejbližší státy 

Rakousko a Německo obecnou úpravu hromadných žalob nemají. V 

jejich právních řádech se konkrétní forma úpravy hromadných žalob 

nachází, avšak bez potřeby speciálního zákona.  

Rovněž důvod, pro něž má být v návrhu preferovaným typem 

odhlašovací hromadné řízení, podle našeho názoru neobstojí. 

V důvodové zprávě je zdůrazňováno, že jen tento typ hromadného řízení 

může přispět k odstranění tzv. racionální apatie, tj. situace, kdy 

jednotlivci se ekonomicky nevyplatí individuálně žalovat svůj nárok, 

vzhledem k poměru mezi jeho výší a předpokládanými soudními 

náklady. I přes mnohé opakování tohoto odůvodnění není z návrhu vůbec 

jasné, v čem pro odstranění principu racionální apatie nepostačuje druhý 

typ, tj. přihlašovací hromadné řízení. Jediným rozdílem mezi oběma typy 

řízení je totiž pouze to, že v přihlašovacím hromadném řízení žalobce 

skutečně projevuje jasnou vůli, nepochybný záměr se soudit. Jistota 

- částka, kdy je možné odhlašovací 

hromadné řízení, byla snížena o 

50%; 

- byly zakotveny další podmínky pro 

odhlašovací hromadné řízení, zejm. 

nezbytný souhlas 50 členů skupiny, 

případně souhlas neziskové 

organizace; 

- byla zakotvena podmínka 

transparentního financování; 

- byly zpřísněny podmínky, za nichž 

se může osoba ucházet o pozici 

správce skupiny. 

 

Odhlašovací hromadné řízení je nicméně 

nezbytné, byť i v omezené podobě, v návrhu 

zákona zachovat. Kromě toho, že to ukládá 

sám návrh směrnice (čl. 6(3) písm. b), je 

uvedená potřeba zřejmá ze zahraničních 

zkušeností, kde v posledních 10 letech 

převažuje inkorporace opt-out řízení do 

národních právních řádů. V případě nízkých 

nároků bylo totiž zjištěno, že systém 

přihlašovacího hromadného řízení zde 

nefunguje.  

 

Opt-out existuje mj. v Nizozemsku, Velké 

Británii, Belgii, Norsku, Dánsku, Španělsku, 

Portugalsku, USA, Austrálii či Kanadě. 
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individuálního žalobce, že nebude muset v případě neúspěchu hradit 

náklady řízení, je ale nastavena stejně v obou typech řízení. Ve 

skutečnosti totiž odhlašovací hromadné řízení nepřispívá k odstranění 

racionální apatie, ale slouží k naprostému nahrazení vůle jednotlivých 

žalobců (fikci jejich vůle). Tuto tezi podporují i zjištění uvedená přímo 

v důvodové zprávě, dle níž se do přihlašovacího hromadného řízení 

údajně přihlašuje přibližně 10% poškozených, a z odhlašovacích řízení 

odhlašuje pouze přibližně 0,1% „žalobců“. Skrytým předpokladem 

odhlašovacího hromadného řízení tak je, že bude vedeno bez ohledu na 

vůli takřka 90% zúčastněných „žalobců“.  

Jsme přesvědčeni, že vůli žalobců soudit se takto nahradit nelze (navíc, 

jak uvedeno výše, není pro to žádný rozumný důvod), a že je tato vůle 

naprosto nezbytná pro to, aby bylo vedení hromadného řízení vůbec 

ospravedlnitelné z pohledu toho, že má jít o ochranu zájmů jednotlivců. 

Jsme přesvědčeni, že nelze o takové ochraně uvažovat za situace, kdy 

konkrétní žalobci vůli neprojeví (přičemž projevem této vůle stěží může 

být odhlášení z řízení, pokud se v praxi nikdo neodhlašuje). K tomu 

dodáváme, že cílem by jistě nemělo být pohlížet na jednotlivého žalobce 

jakožto na osobu neschopnou svou vůli projevit, pokud to uzná za 

vhodné. Současná podoba odhlašovacího hromadného řízení se tak jeví 

spíše jako možnost třetích osob (podnikatelských subjektů) vytvářet 

imaginární hromadné nároky proti (především) velkým a solventním 

společnostem, a podpořit tyto nároky (zcela iluzorním, neboť pouze 

fiktivním) souhlasem údajných žalobců. Jsme přesvědčeni, že toto je 

zcela v rozporu s cílem deklarovaným v ust. § 6 návrhu zákona. Cílem by 

tedy nemělo být „vytvářet spory“ (které nikdo ve skutečnosti vést 

nechce), ale efektivně vymáhat reálné nároky. 

Stejně negativní dopad budou mít odhlašovací hromadná řízení i na 

činnost soudů (u odhlašovacích hromadných řízení nepochybně dojde ke 

značnému nárůstu agendy u krajských soudů).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 5. V § 6 navrhujeme  slovo „jednotlivců“ nahradit slovy „spotřebitelů 

ve spotřebitelských sporech“. 

Upravit důvodovou zprávu. 

Neakceptováno. 

Viz výše sub 1. 
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Odůvodnění 

Navrhujeme v souladu s předchozími připomínkami týkajícími se zúžení 

osobní a věcné působnosti zákona na spotřebitele úpravu definice skupiny 

pro účely tohoto zákona, a to jako souhrnu spotřebitelů. Zdůvodnění 

návrhu odkazujeme na odůvodnění u předchozích připomínek.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

 6. § 7 odst. 3 – navrhujeme upravit přiměřenost zásahu do práva 

žalovaného, zejména stanovit sankci žalobci za jednání v rozporu 

s touto přiměřeností. 

Odůvodnění 

V důvodové zprávě na str. 101 se konstatuje, že „Rozsah nezbytnosti a 

přiměřené míry bude v konkrétním případě vždy na soudu, který o 

způsobu a formě uveřejňování rozhoduje v každém konkrétním řízení 

individuálně, a dále též na žalobci, na jehož bedrech leží primární 

břemeno informační povinnosti“. Posuzování přiměřenosti v oblasti 

informování veřejnosti nelze nechat na straně žalobce, jehož zájmy budou 

vždy zcela opačné než zájmy žalovaného. Na žalovaného je třeba až do 

vynesení rozhodnutí pohlížet jako na nevinného. S tím souvisí i § 15 odst. 

3 písm. d) návrhu, který se nezdá dostatečným, zejména pokud není 

možno uložit žalobci žádnou sankci za jednání, které je v rozporu s touto 

povinností. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Pokud žalobce poruší svoji povinnost, 

odpovídá za tím způsobenou újmu. Tedy 

sankce tam již dnes existuje a může být 

poměrně citelná. 

 7. § 9 navrhujeme zrušit 

Odůvodnění 

Ustanovení v zákoně představuje obrovský zásah do systému správních 

řízení, přičemž by došlo k neodůvodněnému přenosu agendy ze 

správních (odborně znalých) správních orgánů na soudy (nepracující 

v každodenním styku v dané oblasti). Stávající praxe je spotřebiteli 

využívána a nečiní v praxi problémy. Je i časově a finančně pro 

spotřebitele příznivá. Přesun agendy z ČTÚ na obecné soudy byl 

zvažován již před mnoha lety, nikdy však k němu nebylo přikročeno 

nejen z kapacitních, ale i odborných důvodů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Do stávajících pravomocí správních orgánů 

se nijak nezasahuje, pouze se zde normuje 

vztah nového systému k dosud existujícím 

mechanismům. Z důvodu nákladnosti a 

složitosti hromadných řízení byl přitom 

zvolen model, kdy o nich může rozhodovat 

výhradně soud (a nikoliv správní orgán). 
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 8. Společně K §§ 12, 15, 39 a 40 

k § 12 odst. 1  - navrhujeme vypustit,  

§ 15 odst. 1 navrhujeme slova“jednoho člena“ nahradit slovy „deseti 

členů“ ,  

§ 25 odst. 1 navrhujeme vypustit slova „člen skupiny nebo“, 

§ 39 písm.b) navrhujeme vypustit,  

§ 40 odst. 1 se slova „jednoho člena „ nahrazují slovy „deseti členů“ 

Odůvodnění 

Domníváme se, že možnost  podat hromadnou žalobu jedním členem 

nebo správcem na základě souhlasu jednoho člena odporuje principu 

hromadné žaloby jako takové. Jeden člen nesplňuje požadavek 

dostatečného počtu členů podle § 29 písm. a). V zákoně musí být 

stanoven minimální počet osob se stejným nárokem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno. 

Uvedená možnost akcentuje principy 

autonomie vůle a je typická pro skupinové 

řízení v tzv. opt-in variantě.  

 

Do návrhu zákona byla nicméně doplněna 

podmínka početnosti skupiny, kdy tato musí 

mít alespoň 10 členů. 

 

 V případě odhlašovacího hromadného 

řízení je nadto nezbytné obstarat souhlas 50 

členů skupiny. 

 9. K § 12 odst. 2 písm. a) – navrhujeme upřesnit 

Odůvodnění 

Z návrhu není zřejmé, v jakém postavení bude člen skupiny slyšen – asi 

ne jako účastník, tedy jako svědek s nárokem na svědečné? 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Jak vyplývá již z důvodové zprávy, člen 

skupiny má v řízení postavení sui generis. 

Není stranou-účastníkem, ale není ani 

svědkem. 

 

Pokud jde o úpravu náhrady nákladů řízení, 

ta je regulována v § 90 tak, že nárok na 

náhradu nákladů má pouze strana řízení – tj. 

žalobce, a nikoliv člen skupiny (není-li 

žalobcem). Tento režim je výhodnější pro 

žalovaného, který v případě neúspěchu 

nemusí platit náhradu nákladů řízení všem, 

ale jen žalobci. 

 

 

 10. k § 25 navrhujeme zrušit odstavec 2 

 Odůvodnění 

Návrh souvisí s vypuštěním odhlašovacího hromadného řízení. 

 Neakceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K nezbytnosti zachování odhlašovacího 

hromadného řízení (byť ve velmi omezené 

formě) srov. výše. 

  

11. V § 26 odst. 1 navrhujeme za slovo „zákon“ vložit text „a za 

podmínek stanovených pro správce skupiny obdobně“. 

Odůvodnění 

Předkladatel zákona by měl vysvětlit, odkud bere důvěru v čisté úmysly 

zájmových spolků, viz str. 121 důvodové zprávy „Zákon předpokládá, že 

zájmy členů skupiny hájí spolek již ze své podstaty, a mandát tak ke 

vzniku procesní legitimace získat nemusí.“ Přínos různých skupin 

aktivistů např. ve stavebním řízení je široce znám, když tyto skupiny 

dokážou blokovat např. výstavbu dálnic i po několik let. Bylo by vhodné 

omezit možnosti zasahování do hromadného řízení ze strany ad hoc se 

vynořivších skupin tím, že by do hromadného řízení mohly vstupovat jen 

spolky s určitou historií (etablované zájmové spolky), kteří již mají určitý 

kredit a nebudou riskovat ohrožení své dobré pověsti například podáním 

šikanózní žaloby. Rovněž by měl zájmový spolek podléhat akreditaci 

obdobné pro správce skupiny, pokud bude vystupovat v roli žalobce, 

včetně prokázání podmínky solventnosti a dalších podmínek kladených 

zákonem na správce skupiny, zejména prokázání důvěryhodnosti (nikoliv 

ad hoc vznikající zájmové skupiny) a odborné způsobilosti. 

Tato připomínka se váže i k § 27, který dává těmto spolkům právo se 

vyjádřit k předmětu řízení, a pokud spolek iniciuje hromadné řízení, pak 

by se na něj vždy měla vztahovat pravidla určená pro správce skupiny, 

tedy zejména solventnost a povinnost skládat jistotu na náhradu škody  či 

nákladů řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Uvedená úprava je nezbytná z důvodu 

návrhu směrnice, která předpokládá tzv. 

reprezentativní žalobu. 

 

Návrh byl však doplněn o další podmínky, 

za nichž lze hovořit o zájmovém spolku (mj. 

neziskovost, nezávislost, činnost minimálně 

po dobu 2 let v oblasti apod.). 

 

Obavy zde uvedené však nemohou nastat, 

neboť zákon se na stavební řízení a 

navazující správní soudnictví vůbec 

neuplatní. 

 

Navíc v přihlašovacím hromadném řízení, 

kde mohou spolky vystupovat, je potřeba 

nově prokázat existenci skupiny alespoň 

v rozsahu 10 členů a nadto, pokud nikdo 

nebude mít zájem se do řízení přihlásit, soud 

jej musí zastavit. 

 

 12. V § 27 odst. 1 navrhujeme za slovo „spolek“ vložit text „hájící 

zájem spotřebitelů“. 

Alternativně stanovit podmínku pro akreditaci zájmového spolku 

předmět činnosti spočívající v hájení zájmu spotřebitelů. 

Odůvodnění 

Takto široce nastavená možnost zájmových spolků vyjadřovat se k 

předmětu hromadného řízení může ohrozit jeho plynulý průběh. 

Akceptováno. 

Podmínky, za nichž může být spolek 

v hromadném řízení aktivní, byly výrazně 

zpřísněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



Vzhledem k tomu, že ustanovení má zřejmě zajišťovat širší zapojení 

veřejnosti, navrhujeme možnost tohoto procesního úkonu (zaslání 

vyjádření) omezit pouze na zájmové spolky skutečně hájící zájmy 

spotřebitelů.  

Tato připomínka je zásadní. 

 13. K § 28 – navrhujeme  vypustit 

Odůvodnění 

Vzhledem k požadavkům na odbornou způsobilost správce skupiny a 

navržené výjimce pro zájmový spolek považujeme takový požadavek 

kladený na stranu žalobce za nadbytečný. 

Vzhledem k tomu, že strana žalovaná může disponovat vlastním právním 

útvarem, k povinnému zastoupení advokátem  strany žalované  nevidíme 

důvod a mělo  by být na rozhodnutí strany žalované, kdo ji bude 

zastupovat. 

Alternativně navrhujeme upravit výjimku rovněž pro žalovaného, 

bude-li osobou, která má vysokoškolské právnické vzdělání, které je 

podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon 

advokacie, nebo bude-li zastoupen svým zaměstnancem nebo členem, 

který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních 

právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Takové výjimky 

z advokátního přímusu jsou obsaženy ve více právních předpisech a na 

základě rozsáhlé odborné diskuze je podle dostupných informací 

s takovou výjimkou počítáno i v připravovaném civilním kodexu. Není 

důvod, proč by tomu v případě hromadných žalob mělo být jinak.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Nově platí, že žalovaný být zastoupen 

nemusí, žalobce vždy. 

 

 

 

 14. V § 30 písm. a) navrhujeme text „splnění povinností“ nahradit 

slovem „práv“ a slovo „vyplývá“ textem „vyplývají spotřebiteli“. 

 Odůvodnění    

Znění uvedené v návrhu zákona nedává smysl. Spotřebitel se v 

hromadném řízení bude domáhat svých práv, která mu vyplývají ze 

zákona, z právního poměru či z porušení práva, a nikoliv jak je v zákoně 

uvedeno splnění povinnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Uvedená textace je pro procesní právo 

tradiční (srov. původní znění § 80 OSŘ). 
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 15. § 30 písm. b) navrhujeme zrušit 

Odůvodnění 

Není zřejmé, čeho se vlastně bude skupina domáhat , v podstatě se jedná 

o obdobu klasické určovací žaloby jednotlivce. K tomu se váže i nejistota, 

jak by se v takovém případě stanovovala odměna správce skupiny v 

případě úspěchu ve věci. Skutečnost, že se presumuje naléhavý právní 

zájem (jinak podmínka určovací žaloby dle OSŘ) i u případů, kdy 

vyčíslení výše práv jednotlivých členů skupiny by bylo značně obtížné, 

nepřispívá ke srozumitelnosti navrhovaného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Uvedené ustanovení promítá čl. 6 odst. 2 

směrnice. V těchto případech žalobci žádná 

odměna nenáleží. 

 

Ustanovení však bylo blíže vysvětleno 

v důvodové zprávě. 

 16. Připomínka k ustanovení § 30  

Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nové odstavce, a to 

následovně: 

„ (2) V hromadném řízení se nelze domáhat nároku na nemajetkovou 

újmu.  

(3) V případě uplatnění nároku na peněžité plnění se lze v hromadném 

řízení domáhat pouze nároku, který odpovídá nejvýše dvojnásobku 

částky, kterou člen skupiny žalovanému uhradil.“.  

Odůvodnění:  

Navrhujeme vyloučit náhradu nemajetkové újmy a omezit peněžité 

plnění na dvojnásobek částky, kterou subjekt žalovanému uhradil. Tato 

ustanovení tak budou fungovat jako pojistka proti excesivním žalobám. 

Navíc v případě rozsáhlejších skupin o stovkách členů nebude soud 

schopen přezkoumávat nároky jednotlivých členů – v případě uplatnění 

nároku na nemajetkovou újmu jde přitom o zcela subjektivní hodnocení, 

které se obvykle v soudním řízení jen těžko prokazuje. Navíc 

nemajetková újma obvykle závisí na charakteristikách. Hrozí tak, že v 

případě hromadných žalob budou kvůli snížení pozornosti soudu 

uspokojeny i nároky, které by v individuálním řízení neuspěly. 

 

Neakceptováno. 

K odst. 2 – náhradu nemajetkové újmy není 

vhodné apriori vylučovat, půjde vždy o opt-

in a lze si tudíž představit jejich 

projednatelnost. 

 

K odst. 3 – v hromadném řízení stejně jako 

v individuálním má být rozhodováno 

s skutečných nárocích – pokud členové 

skupiny své nároky nadsadí, je potřeba se 

s tím vypořádat v rámci řízení.  

 

 17. K § 31 – navrhujeme vypustit a nahradit textem uvedeným, 

dále. Zároveň zrušit § 32 

„§ 31 Podmínky hromadného řízení 

(1) Hromadné řízení je možné vést, jestliže bylo osvědčeno, že 

Akceptováno částečně. 

Podmínky hromadného řízení jako takového 

(podmínka alespoň 10 členů skupiny) i 

podmínky odhlašovacího hromadného 
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a) práva členů skupiny není účelné z důvodu jejich nízké hodnoty 

vymáhat jednotlivě, 

b) skupinu tvoří alespoň 50 členů s právy a povinnostmi v souladu s 

§ 29 písm. b) a 

c) v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. 

(2) Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže 

hodnota práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 1000 Kč.  

(3) Směřuje-li hromadná žaloba na zdržení se protiprávního jednání, 

odstranění závadného stavu anebo na určení, zda tu právní poměr 

nebo právo je či není, má se za to, že práva členů skupiny není účelné 

vymáhat jednotlivě.“.   

Odůvodnění 

Jakkoli předkladatel opakovaně uvádí, že návrh vychází z kombinace 

principů odhlašovacího a přihlašovacího, je zřejmá preference 

odhlašovacího řízení. Předně u odhlašovacího řízení není rozeznatelná 

skutečná výhoda pro jednotlivého člena skupiny. Aby mohl obdržet 

jakékoli plnění, stejně se o ně musí přihlásit a svůj nárok doložit. 

Odhlašovací princip pouze odsouvá okamžik, kdy tak musí učinit, ale 

děje se tak za cenu dále popsaných komplikací. 

Zásadní mezeru návrhu spatřujeme v nefunkčním mechanismu včasného 

určení skutečného a konečného počtu dotčených členů skupiny, o jejichž 

právech má být rozhodováno. Výsledkem odhlašovacího modelu tak 

bude situace, kdy např. u žaloby na plnění žalovaná částka bude vším 

možným než jen částkou, která skutečně vznikla jako nárok určité 

skupině osob. Žalovaný by se v důsledku tohoto ocital v extrémní právní 

i finanční nejistotě a současně čelil složité důkazní situaci, neboť 

negativní skutečnosti je obecně velmi obtížné prokázat. Takže dokázat, 

že žalobce zahrnul do žaloby více členů skupiny, než bylo skutečně 

poškozeno/zasaženo, nebo vyšší částku, by bylo extrémně obtížné a pro 

žalovaného velmi náročné. Navzdory proklamacím předkladatele 

v důvodové zprávě máme za to, že tímto bude žalovaný krácen na svém 

právu na spravedlivý proces. Jinými slovy bude žalovaný kvůli 

odhlašovacímu principu vystaven spekulativnímu a 

nepřezkoumatelnému nároku, který by nemohl racionálně přezkoumat, co 

do výše ani co do okruhu členů skupiny. Uvedené platí bez ohledu na 

řízení (souhlas 50 členů skupiny nebo 

neziskové organizace, snížení částky na 

5 000 Kč) byly zpřísněny. 

 

Koncepce zákona co do vztahu 

přihlašovacího a odhlašovacího 

hromadného řízení byla změněna tak, že 

přihlašovací hromadné řízení je zásada, 

odhlašovací výjimka. 

 

Z hlediska vztahů jednotlivých řízení bylo 

upřednostněno řízení individuální a počet 

hromadných řízení v téže věci byl omezen 

na 1. 
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případné zavedení vysvětlovací povinnosti žalovaného, kterou 

předkladatel nabízí jako domnělé řešení. Je potřeba také pamatovat na 

péči řádného hospodáře na straně subjektu, po němž se chce, aby určitý 

nárok před soudem uznal nebo o něm uzavřel smír. I z tohoto důvodu se 

domníváme, že by systém hromadných žalob měl být založen na principu 

přihlašovacím, kde se dotčené subjekty samy přihlásí a prostřednictvím 

žalobce osvědčí svou příslušnost ke skupině. Je třeba upozornit, že, pokud 

se předkladatel návrhu dovolává toho, že spotřebitelé v systémech 

založených na odhlašovacím principu své právo vystoupit ze skupiny 

používají jen výjimečně, lze toto jejich chování beze zbytku vysvětlit 

předkladatel oblíbenou tzv. racionální apatií (ačkoli jinak, než jak tímto 

pojmem operuje předkladatel): pokud spotřebiteli prakticky o nic nejde, 

nemá ani důvod ze skupiny vystupovat, byť žalobě třeba nerozumí nebo 

s ní vnitřně není ztotožněn. 

K výše uvedenému je nutné podotknout, že podle základních logických 

pravidel soukromého práva musí být každý soukromoprávní nárok 

individuálně identifikován. Musí někomu patřit (nárok musí někomu 

konkrétnímu svědčit), aby byl rozsudek vůbec vykonatelný a bylo poznat 

kdo jaký nárok a vůči komu vymáhá. Zároveň má každý právo se svého 

nároku vzdát, započíst ho, převést ho na jiného a může být i předmětem 

dědictví. Proto předmětem soukromoprávního řízení musí vždy být 

konkrétní nárok, a ten musí být jasnou metodou vyčíslitelný. 

Samozřejmě, že suma individuálních nároků konkrétních osob, může být 

předmětem společného řízení. Musí jít ale o součet určitelných 

individuálních nároků. To samozřejmě nevylučuje existenci podání 

společné žaloby. Osoby, které se cítí poškozeny určitým jednáním jiné 

osoby, jsou (a musí být) identifikovatelné, a je samozřejmě legitimní, aby 

měly možnost se připojit se svým nárokem v rámci společného postupu. 

Věcný návrh zákona ale tuto prostou logiku zcela popírá. 

V neposlední řadě je vhodné upozornit na návrh směrnice. Ten aktuálně 

připouští oba principy – odhlašovací i přihlašovací.  Přitom však počítá 

např. také s tím, že by v případě, kdy nebude požadováno pověření od 

jednotlivého spotřebitele, mělo být umožněno spotřebitelům, kteří nemají 

pobyt v členském státě žaloby, aby se k žalobě připojili, a to právě tím, 

že výslovně udělí pověření, viz čl. 6 odst. 1a.: „If a Member State does 
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not require a mandate of the individual consumer to join the 

representative action, this Member State shall nevertheless allow those 

individuals who are not habitually resident in the Member State where 

the action occurs, to participate in the representative action, in the event 

they gave their explicit mandate to join the representative action within 

the applicable time limit.“ Tedy i pro případ, kdyby Česká republika 

přistoupila na uplatňování odhlašovacího principu, musel by se zavést 

jakýsi jeho hybrid pro spotřebitele s pobytem v zahraničí, kteří by se 

k takové žalobě připojili výslovným přihlášením. 

Je tedy zřejmé, že přihlašovací princip by fungoval jako nejjednodušší 

řešení pro všechny situace a z hlediska jakéhokoli potenciálního člena 

skupiny není při správné úpravě o nic náročnější než aktivita, kterou by 

musel vyvinout pro dosažení uspokojení svého nároku v režimu 

odhlašovacím. 

V zákoně vymezené podmínky přihlašovacího řízení jsou nedostatečné. 

A s ohledem na to, že navrhujeme vypustit odhlašovací hromadné řízení, 

je nutné stanovit podrobněji podmínky jediného typu hromadného řízení, 

který zákona má připouštět. 

Hromadné řízení se povede, pokud není účelné práva členů skupiny 

vymáhat jednotlivě, a to z důvodu jejich nízké hodnoty. Vyvratitelná 

domněnka je konstruována způsobem, který není nijak odůvodněn 

v důvodové zprávě. Jakkoli je dnes částka 10 tis. Kč považována za 

bagatelní, je nepochybné, že o podobné částky je vedeno velké množství 

individuálních řízení i v dnešních podmínkách a vzhledem např. k výši 

životního minima nebo minimální mzdy se rozhodně nejedná o částku 

zanedbatelnou, která by běžnému člověku nestále za řešení. Uvedené 

platí tím spíše vzhledem k předpokladu hromadného řízení o právech 

členů početných skupin, kdy v celkových součtech mohou být dosaženy 

vysoké částky. 

Zcela nepřijatelné je posuzovat u opětujících se plnění hodnotu jedné 

splátky s navrženou hodnotou do 10 tis. Kč. 

Pro případ, že odhlašovací hromadné řízení nebude ze zákona 

vypuštěno, navrhujeme, aby podmínky pro tento typ řízení byly 

nastaveny tak, aby tento typ řízení měl charakter výjimky a dal se 

použít jen ve výjimečných případech. Zejména navrhujeme, aby byla 
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částka 10 000 Kč, u které lze využít odhlašovací hromadné řízení, 

snížena na 1 000 Kč.   
Pro úplnost dodáváme, že vymezení hranice pro odhlašovací hromadné 

řízení není dokonce ani konzistentní s definicí tzv. bagatelních sporů dle 

občanského soudního řádu. 

Další podmínkou hromadného řízení je, že skupina, jejíž členové mají 

práva a povinnosti se stejnými nebo obdobnými skutkovými nebo 

právními otázkami (§ 29 písm. b) zákona) čítá alespoň 50 členů a rovněž 

i že v téže věci není vedeno jiné hromadné řízení. Domníváme se, že je 

nezbytné stanovit počet členů, které odůvodňuje osvědčení vedení 

hromadného řízení. Navrhujeme zde počet alespoň 50 takovýchto členů. 

Inspirace je z německé právní úpravy hromadné žaloby, kdy je stejný 

počet spotřebitelů, jejichž nárok je třeba prokázat v první fázi 

hromadného řízení. 

Dále se zakotvuje vyvratitelná domněnka, že u negatorních a určovacích 

žalob nelze právo členů skupiny účelně vymáhat jednotlivě. V případě 

těchto žalob, které nedosáhnou potřebný počet spotřebitelů, lze 

postupovat již dle stávajících právních předpisů (zákon o ochraně 

spotřebitele). 

 Tato připomínka je zásadní. 

 

 18. K § 33 navrhujeme vypustit slova „odhlašovací“ a „ jehož 

předmětem je povinnost něco konat,“ 

Odůvodnění 

Povinnost doložit přiměřené finanční prostředky musí být ze strany 

správce skupiny dokládána vždy, nejen u řízení na povinnost něco konat. 

Není důvod omezovat dokládání solventnosti jen na některá hromadná 

řízení a bez dalšího předpokládat, že ve zbývajících nevznikne povinnost 

k náhradě nákladů hromadného řízení, náhradě újmy, vydání 

bezdůvodného obohacení nebo splnění jiné povinnosti. 

Rovněž v případě, kdy žalobu podává někdo jiný než správce skupiny, 

musí být u žalobce doloženo splnění solventnosti. Nelze připustit vznik 

systému, kdy bude možné beztrestně podávat hromadné žaloby na různé 

subjekty a tím jim působit škodu už jen tím, že žalovaný musí být vždy 

(alespoň zatím dle návrhu zákona) zastoupen advokátem, tyto žaloby 

Neakceptováno. 

Smyslem složení jistoty v § 33 je zejména 

prevence před zneužitím, která existuje 

pouze u odhlašovacího hromadného řízení. 

 

U přihlašovacího hromadného řízení je 

uvedené riziko minimální, neboť pokud je 

žaloba fiktivní, nikdo se do řízení nepřihlásí 

a soud řízení zastaví. 

 

V řízeních, kde není požadována povinnost 

něco konat, nemá žalobce žádnou odměnu. 

Riziko zneužití je tedy vzhledem ke všem 

možným rizikům takového řízení, za které 
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neprojdou třeba ani certifikací a žalobce nebude muset hradit žalovanému 

ničeho na jemu už vzniklých nákladech či na náhradě škody.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

nepřísluší žalobci vůbec žádná odměna, 

téměř nulové.  

 

Mimo to je třeba zdůraznit, že žalovaný 

může bez ohledu na typ řízení požadovat 

složení jistoty u soudu, pokud má obavy, že 

žalobce nebude schopen zaplatit náhradu 

nákladů řízení. 

 19. K § 35 navrhujeme  zvýšit hodnotu jistoty a slova „, nejvíce 

však částce 5 000 000 Kč“ vypustit 

Odůvodnění 

Podle důvodové zprávy je horní hranice jistoty, minimálního limitu 

pojištění anebo bankovní záruky stanovena blíže neodůvodněným 5 

procentním klíčem z částky sto miliónů Kč, a to s ohledem na dosavadní 

statistické údaje o hodnotách vedených soudních sporů, kdy částky nad 

sto miliónů Kč prý nejsou prakticky žalovány. Předkladatel v tomto 

případě zanedbává skutečnost, že upravuje zcela novou situaci, kdy 

předpokládá společné hromadné řízení o nárocích členů početných 

skupin. V takovém případě však snadno mohou být žalovány částky 

dosud obtížně představitelné. Pokud má pro takové případy fikcí 

stanovena hodnota jistoty, minimálního limitu pojištění anebo bankovní 

záruky, mělo by se tak stát na základě přesvědčivé analýzy, nikoli zjevně 

nepodloženou kabinetní úvahou předkladatele. Vzhledem k charakteru 

možných hromadných řízení lze důvodně pochybovat o dostatečnosti 

navržené hodnoty. Výše jistoty by min. v tomto typu hromadných řízení 

měla být určena soudem ad-hoc, s přihlédnutím ke všem okolnostem 

daného případu. Je otázkou, zda jakousi výchozí hodnotou může být 

určité procento z výše uplatňovaného plnění, když návrh zákona 

v současné podobě počítá s tím, že v řadě odhlašovacích hromadných 

řízení bude konečná výše uplatňovaného plnění známa až po právní moci 

rozhodnutí ve věci (viz ust. § 103).  

Shrnujeme, že primárně je nutno odmítnout myšlenku jakéhokoli 

umělého zastropování částky, kterou by správce prokazoval svou 

solventnost, neboť by tímto správce mohl získat neoprávněnou výhodu a 

tento princip je tak v rozporu s principem rovnosti stran. Sekundárně, 

Akceptováno jinak. 

Částka bude v zákoně zachována, nicméně 

bude možné ji na návrh žalovaného 

prolomit, a to bez omezení. 

 

Mimo to bylo nově v zákoně upraveno, že 

žalovaný může i v průběhu řízení jako 

takového navrhovat složení další jistoty. 

Dále byla do zákona doplněna nová 

podmínka transparentnosti financování. 

Žalobce tak bude mít povinnost sdělit soudu 

zdroj, z něhož bude svoji činnost v řízení 

financovat. 
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vzhledem k současné konstrukci odhlašovacího hromadného řízení bude 

velmi obtížné výši požadované solventnosti odvozovat od výše 

žalovaného plnění, jak je nyní v návrhu uvedeno. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 20. V § 36 se slova „nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy usnesení o 

přípustnosti hromadné žaloby nabylo právní moci“ nahrazují slovy 

„ke dni zahájení řízení o přípustnosti hromadné žaloby“ Doplňuje se 

věta: „Podmínka solventnosti musí být splněna po celou dobu trvání 

řízení o hromadné žalobě.“ 

Odůvodnění 

Naprosto nedostačující je zákonná úprava, že by se solventnost dokládala 

až po rozhodnutí o přípustnosti žaloby. Samotná délka tohoto řízení není 

nijak limitována, tedy v případě zjevně bezdůvodné žaloby, která 

neprojde certifikací, již na straně žalovaného může vzniknout významná 

škoda a náklady (při povinném zastoupení advokátem). Podmínka 

solventnosti žalobce by tak měla být zkoumána jako jedna z podmínek 

pro přípustnost žaloby samotné a podmínku solventnosti musí dokládat i 

zájmové spolky vystupující v roli žalobce. Pokud jsou legitimovány 

podat žalobu, musí dosvědčit, že také mají prostředky na to vést řízení a 

nést následky v případě, že jimi podaná žaloba není důvodná.  Není ničím 

ospravedlnitelné přenášení nákladů na žalovaného, který byl úspěšný ve 

věci (i tím, že žaloba vůbec neprošla certifikací). 

Navrhujeme přepracovat tak, aby podmínka solventnosti byla splněna už 

při zahájení řízení o přípustnosti hromadné žaloby, a aby průběžně byla 

soudem sledována dostatečnost zajištění vzhledem k průběhu řízení, 

případně mohlo být uloženo doplnění zajištění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 21.V § 37 odst. 2 navrhujeme za slovo „práv“ vložit text „žalovaného 

a“.  

Odůvodnění 

Je nezbytné doplnit přiměřenost zásahu do práv žalovaného i před 

zahájením hromadného řízení. Pokud je přiměřenost zásahu do práv 

žalovaného zásadou pro hromadné řízení uvedené v § 7, tím spíš musí být 

přiměřenost zásahu do jeho práv garantována i před zahájením 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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hromadného řízení, pokud se jedná o úkony spojené s hromadným 

řízením, resp. s přípravou hromadného řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 22.§ 40 odst. 1 navrhujeme: 

V § 40 odst. 1 písm. b)  před slovo „souhlas“ vložit slovo „písemný“.  

V § 40 odst. 1 písm. c) na konci  čárku nahradit tečkou.  

V § 40 odst. 1 se písmena d) a e) zrušit. 

Odůvodnění 

Žalobce by měl soudu předložit písemný souhlas alespoň 10 členů 

skupiny, které navrhujeme jako podmínku pro podání hromadné žaloby. 

Podmínka 10 členů skupiny dává předpoklad splnění hromadnosti 

(podmínku početnosti) hromadné žaloby. Písemnost souhlasu je třeba k 

prokázání uvedené podmínky hromadné žaloby.  

Vypuštění písmene d) souvisí s návrhem na vypuštění odhlašovacího 

řízení.  

Navrhujeme vypustit písm. e), neboť výše odměny by měla být věcí 

zástupce skupiny a zastoupených, a neměla by být řešena zákonem.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno částečně. 

Nově je obecnou podmínkou hromadného 

řízení existence alespoň 10 členů. V případě 

odhlašovacího hromadného řízení je 

podmínkou souhlas 50 členů skupiny. 

 23.K § 41 odst. 3 navrhujeme změnit takto: „(3) Při vymezení 

skupiny a rozsahu předmětu sporu je soud návrhem žalobce 

vázán.“a odst. 4 zrušit 

Odůvodnění 

Navrhujeme zúžení rozsahu předmětu sporu výhradně na tvrzení a 

důkazy obsažené v návrhu žalobce na zahájení hromadného řízení. 

Řízení o hromadné žalobě má charakter občanského soudního řízení 

sporného. Z tohoto důvodu by i rozsah předmětu řízení (sporu) měl 

vycházet výhradně z návrhů žalobce, kterým by byl soud vázán, a proto 

by soud neměl provádět žalobcem nenavržené důkazy v duchu zásady 

vyšetřovací. Není důvod jiné právní úpravy v hromadném řízení, než jaký 

je stanoven pro občanské soudní řízení. 

Trato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Ustanovení má chránit žalovaného před tím, 

aby žalobce uměle rozsah skupiny 

zvětšoval. 
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 44.V § 44 navrhujeme písmena b) a g) zrušit a ostatní písmena 

přečíslovat. 

 

Odůvodnění 

Připomínka k písmenu b) souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení.  

U připomínky k písmenu g) jsme toho názoru, že žalobce by neměl mít 

nárok na odměnu. S výjimkou odměny advokáta, jehož účast jako 

zástupce žalobce je v řízení povinná, by činnost žalobce neměla být 

honorována. Spojení institutu hromadné žaloby s odměnou žalobce může 

vést k riziku jejího zneužití. Z textu zákona je přitom zřejmé, že v jeho 

jiných částech s omezením ziskovosti spojené s vedením řízení o 

hromadné žalobě jeho předkladatelé počítají (např. limitace nákladů 

řízení v podobě odměny advokáta stanovené podle vyhlášky č. 177/1996 

Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb v platném znění, v mezích mimosmluvní odměny). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Akceptováno částečně. 

Odměna žalobce byla omezena na 0-25%, 

přičemž žalobce ji nemusí nově požadovat 

(je dobrovolná). 

 25.§ 45 navrhujeme upravit takto: „§ 45 Soud v usnesení o 

přípustnosti hromadné žaloby vymezí skupinu a její členy uvedením 

identifikačních údajů podle zákona upravujícího civilní soudní 

řízení.“ 

  

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4. S ohledem na to, že navrhujeme, aby hromadné řízení 

bylo na principu přihlašovacím, tak soud již v usnesení o přípustnosti 

hromadné žaloby bude moci vymezit skupinu a její členy uvedením 

identifikačních údajů.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 26. V § 46 ve druhé větě navrhujeme text „Známé členy“ nahradit 

slovem „Členy“. 

 

Odůvodnění 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Zdůvodnění viz 

u připomínky k § 4. S ohledem na to, že navrhujeme, aby hromadné řízení 

bylo na principu přihlašovacím, soud bude již znát členy skupiny. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 27.V § 47 odstavec 3 navrhujeme zrušit  

 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 36. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 28.V § 50 navrhujeme  slovo „nebrání“ nahradit slovem „brání“. 

 

Odůvodnění 

Členové skupiny mají možnost uplatnit svá práva právě v rámci skupiny. 

Neexistuje žádný důvod, proč by v době, kdy je možné s nízkými náklady 

v řádu minut upozornit prakticky jakoukoliv skupinu osob na možnost se 

aktivně brát o svá práva (ve smyslu občanského zákoníku) připouštět 

několik hromadných žalob a individuálních sporů zároveň. Takový 

postup by prakticky vymazal výhody zákona o hromadných žalobách pro 

soudní soustavu i pro spotřebitele. Navrhovaná úprava naplňuje i účel 

hromadných žalob uvedený v důvodové zprávě a to ulehčit přetížené 

soudní soustavě. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

 28.§ 67 navrhujeme zrušit. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Členství ve 

skupině by nemělo být „alespoň pravděpodobné“.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 29.V § 73 odstavec 3 navrhujeme zrušit. 

Odůvodnění 
Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou proti tomu, 

aby řízení nebylo zablokováno kverulanty či 
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Navrhujeme vypustit odstavec 3, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

osobami, které mají potřebu se soudu 

vypovídat o věcech, které nejsou pro řízení 

relevantní. Uvedené omezení souvisí se 

zásadou, že každý může svobodně 

vykonávat svá práva, dokud tímto výkonem 

nezasahuje do práv ostatních osob. 

 

 30.V § 74 se odstavec 2 zrušuje. 

Odůvodnění 

Navrhujeme vypustit odstavec 2, protože zákon má práva slabších 

(spotřebitelů) šetřit, a nikoliv je omezovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

K důvodům srov. výše bod 29. 

 31.K § 76 a násl., Smír - navrhujeme přepracovat.  

 

Odůvodnění 

Navržené řešení, kdy členové skupiny, kteří uplatnili ke smíru námitky, 

jimž nebylo vyhověno, mohou vůči sobě účinky smíru vyloučit 

oznámením, omezuje funkčnost tohoto způsobu ukončení hromadného 

řízení. Smír, který má být schvalován soudem, by měl být závazný pro 

všechny členy skupiny. V opačném případě nepředstavuje pro 

žalovaného kýžené konečné vyřešení sporu a žalovaný může preferovat 

pokračování ve sporu. Např. návrh směrnice se posouvá k řešení 

odstraňujícímu původně uvažovanou možnost přijmout nebo odmítnout 

být zavázán smírem a akcentuje potřebu smírů konečných a závazných 

pro všechny (např. čl. 8 odst. 6). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Uvedená pravidla jsou výsledkem 

implementace požadavků čl. 8 směrnice. 

 32.V § 81 odst. 2 písm. c) v bodě 2 navrhujeme čárku nahradit slovem 

„a“, bod 3 zrušit. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 44 vypuštění institutu odměny 

žalobce. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

K odůvodnění viz připomínky k odměně. 
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 33.K § 82 

 § 82 odst. 1 – navrhujeme upravit takto: 

„(1) Žalobce může vzít hromadnou žalobu zcela nebo zčásti zpět. 

Soud usnesením zpětvzetí připustí a rozhodne o zastavení řízení.“ 

V § 82 odst. 4 se před slovem „vyrozumí“ vložit slovo „žalobce“ a 

slovo „známé“ vypustit. 

Odůvodnění 

Práva členů skupiny by měli uplatňovat tito členové. V civilním řízení 

platí zásada projednání a zásada dispozice procesem, není důvod tyto 

zásady měnit. Zpětvzetí žaloby je procesním úkonem žalobce, členy 

skupiny by tedy měl o tomto kroku a o tom, že mohou podat individuální 

žalobu, vyrozumívat on, nikoliv soud. V souvislosti s tím, že navrhujeme 

vypustit odhlašovací řízení, tak žalobce zná členy skupiny, a tedy není 

nutné ponechat v textu zákona slovo „známé“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Uvedené ustanovení je pojistkou před tím, 

aby žalovaný „podplatil“ žalobce za to, že 

vezme žalobu zpět a tím hromadné řízení 

ukončí. 

 34.k § 83 navrhujeme v  odst. 1 slova „a soud jsou povinni“ nahradit 

slovem „je povinen“ a odstavec 2 vypustit 

Odůvodnění 

S ohledem na zásadu rovnosti stran nelze akceptovat, aby informační 

povinnost žalobce vůči členům skupiny, které žalobce zastupuje, byla 

přenesena na žalovaného. Pokud už k takovémuto kroku dojde (a 

v návrhu není řešen vztah k předpisům na ochranu osobních údajů, kdy 

žalovaný, pokud se jedná o smluvní vztah s údajným členem skupiny, 

nemá souhlas takového člena skupiny s použitím jeho osobních údajů pro 

zasílání korespondence tohoto typu a nelze to odůvodnit ani možná 

současným, možná již dávno minulým, smluvním vztahem), zásadně by 

se tak mělo dít oproti úhradě nákladů vynaložených žalovaným na 

takovéto informování.  

Navrhujeme doplnit tak, aby veškeré uveřejňování informací probíhalo 

pod dohledem soudu po předchozím schválení konkrétního obsahu. Toto 

považujeme za nezbytné, aby se předešlo možné újmě vzniklé 

žalovanému, zneužití tohoto uveřejňování pro účely konkurenčního boje, 

ale také neférového nátlaku žalobce na žalovaného. V konečném 

důsledku je v zájmu jednotlivých členů skupiny, aby k podobným věcem 

Částečně akceptováno. 

Uvedené ustanovení nelze zcela vypustit 

z důvodů požadavků směrnice, nicméně 

podmínky, za nichž je možné povinnost 

uložit žalovanému, byly zpřísněny. 
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nedocházelo a žalobci nevznikla újma, která by mu v konečném důsledku 

mohla i znemožnit dostát povinnostem uloženým v hromadném řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 35. k § 84 - navrhujeme upravit takto: 

 „Soud uveřejňuje informace, o nichž tak stanoví tento zákon, 

v rejstříku hromadných žalob.“. 

Odůvodnění 

Rejstřík hromadných žalob by měl obsahovat údaje, které stanovuje 

zákon. Soud by měl zde zveřejňovat údaje týkající se hromadného řízení. 

Rozšíření okruhu zveřejňovaných údajů je nepřiměřených zásahem do 

práv žalovaného a třetích osob.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Vysvětleno. 

Soud musí pochopitelně v konkrétním 

případě zvažovat, jaké dopady bude mít 

uveřejnění do práv třetích osob a podle toho 

též k uveřejňování také přistupovat. Jde o 

zvláštní situaci, která bude v praxi nastávat 

pouze výjimečně. 

 36.k § 86 – navrhujeme upravit takto: 

 „Žalobce je povinen členy skupiny informovat individuálně a také 

na svých internetových stránkách.“.  

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že členové skupiny budou známi (jedná se o 

přihlašovací typ hromadného řízení), tak je stanoveno individuální 

informování a pro potřeby přihlašování členů pro naplnění podmínky 

osvědčení hromadného řízení je třeba i informovat na internetových 

stránkách.   

Další způsoby informování není nutné stanovovat zákonem. Neexistuje 

důvod, aby způsob vytvoření skupiny byl upraven právním předpisem – 

jde o odpovědnost žalobců/správců skupiny, resp. jednotlivých 

potenciálních členů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

U odhlašovacího hromadného řízení nebude 

vždy možné všechny členy skupiny hned na 

začátku identifikovat, a proto je nezbytné, 

aby bylo umožněno i alternativní 

uveřejňování o zahájení hromadného řízení. 

 

Totéž nicméně platí pro přihlašovací 

hromadné řízení, neboť do doby uplynutí 

lhůty pro přihlášení nejsou členové skupiny 

známi a je nezbytné zajistit efektivní způsob 

rozšiřování informací, aby se o řízení 

dozvědělo co nejvíce osob. V tomto případě 

pak budou požadavky na uveřejňování ještě 

větší, než u odhlašovacího hromadného 

řízení, neboť je zřejmé, že žalobce bude mít 

zájem na rozšiřování informací a tím získání 

co největšího množství přihlášek. 
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Ze všech těchto důvodů nelze akceptovat 

zde navrženou formulaci § 86, která je velice 

nedostatečná. 

 

 37.§ 89 navrhujeme zrušit. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 83. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 38.§ 90 odstavec 1 navrhujeme zrušit 

Odůvodnění 

Ustanovení by bezdůvodně zvýhodňovalo hromadné žaloby vůči 

ostatním žalobám – i v běžných řízeních podle o.s.ř. jsou žalobci často 

nuceni zveřejňovat informace týkající se procesu s cílem získat pro sebe 

podporu osob v obdobném právním postavení, přesto taková 

zveřejňování nejsou považována za náklady řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 
Jde o specifikum hromadného řízení, které 

musí zákonodárce v úpravě nákladů řízení 

reflektovat. 

 

 

 38.V § 91 odst. 1 navrhujeme za středník vložit text „v případně 

neúspěchu ve věci je žalobce povinen uhradit náklady řízení o 

náhradu újmy žalovaného spočívající v poškození jeho dobrého 

jména;“ a vložit 2. větu tohoto znění: „V případě zamítnutí žaloby 

hradí žalobce žalovanému náklady řízení vždy.“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme rozšíření rozsahu nákladů řízení o náhradu újmy žalovaného 

spočívající v poškození jeho dobrého jména (reputační pověst) v případě 

jeho úspěchu ve věci. Již samotný fakt vedení hromadného řízení proti 

žalovanému může mít výrazné důsledky pro jeho podnikatelskou činnost 

v podobě zhoršení jeho reputace mezi spotřebiteli. Z tohoto důvodu je na 

místě doplnit ustanovení o nákladech řízení i o povinnost neúspěšného 

žalobce uhradit újmu žalovaného v podobě poškození jeho dobrého 

jména. Povinnost úhrady újmy by se vztahovala na žalobce jen v případě 

plného úspěchu žalovaného ve věci. Zákon by měl jednoznačně stanovit, 

že v případě zamítnutí žaloby hradí žalobce žalovanému náklady řízení 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá již z obecných ustanovení 

občanského soudního řádu, a v případě 

porušení dobrého jména z ustanovení 

občanského zákoníku o ochraně osobnosti. 

 

Takováto úprava by proto byla duplicitní, 

čemuž se snaží předložený návrh zákona 

vyhnout. 

 

Pro odstraněná pochybností však budou 

uvedené skutečnosti doplněny do důvodové 

zprávy. 
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vždy. Jedná se o jednu z pojistek proti šikanózním žalobám a zneužití 

hromadných žalob v rámci konkurenčního boje.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 39.k § 92 odst. 1 navrhujeme text  „porušením povinnosti 

v hromadném řízení“ nahradit textem: „hromadným řízením, 

zejména pak zveřejněním nepravdivých informací o žalovaném“ a 

větu druhou vypustit. 

Odůvodnění 

Jedná se o zavedení další dílčí pojistky proti podávání šikanózních 

hromadných žalob proti žalovanému. Skládaná jistota tak bude pokrývat 

nejen náklady řízení žalovaného, ale i újmu způsobenou žalovanému 

v případě, kdy se žaloba ukáže nedůvodnou. To, že žalobce bude vyzván 

ke složení jistoty ještě před meritorním rozhodnutím, může zkrátit dobu 

trvání řízení v případech, kdy je možnost úspěchu žalobce pochybná, 

neboť bude v zájmu žalobce takové řízení co nejrychleji ukončit, aby 

nezvyšoval náklady řízení a újmu žalovaného, kterou bude muset 

nahradit. Požadavek na skládání jistoty pomůže očistit nově navrhovaný 

systém o žaloby, které nemají šanci uspět. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 39.k § 94 odst. 1 navrhujeme text „a vyrozumí známé členy skupiny 

o tom, že mohou podat individuální žalobu“ vypustit. 

Odůvodnění 

Nesložení uložené jistoty je plně na úvaze žalobce; žalobce je povinen při 

zvažování, zda jistotu složí či nikoliv, brát v potaz zájmy skupiny a jejích 

členů, a členy skupiny by tedy měl o svém rozhodnutí jistotu nesložit, 

včetně důvodů, které ho k tomuto rozhodnutí vedou, a důsledcích s tím 

spojených, tedy o tom, že tímto krokem způsobí ukončení řízení o 

hromadné žalobě, vyrozumět právě žalobce a měl by to tedy být opět 

žalobce, kdo vyrozumí členy skupiny o tom, že mohou podat individuální 

žalobu, nikoliv soud. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 40. k § 96 - navrhujeme upravit takto: Akceptováno. 
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„Každému, komu vznikla újma v souvislosti s hromadným řízením, 

zejména pak zveřejněním nepravdivých informací o žalovaném, 

vzniká nárok na její náhradu.“. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 92 odst. 1. Neexistuje důvod 

upravovat promlčecí dobu zvlášť pro tento typ sporů. Znění návrhu 

neodpovídá důvodové zprávě (str. 187), v níž je uvedeno „V prvním 

odstavci se dává každému, komu vznikla v souvislosti porušením 

povinností správce skupiny v hromadném řízení újma, právo na její 

náhradu.“ Slova „správce skupiny“ se v navrženém znění nevyskytují. 

Odst. 3 je zcela nesrozumitelný, není vysvětleno, o jakou složenou jistotu 

„navrhovatele“ se má jednat, v důvodové zprávě o tom není ani slovo. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Bude doplněno do odůvodnění, neboť to již 

vyplývá z obecných ustanovení o náhradě 

újmy podle občanského zákoníku. 

 41.k § 97 – navrhujeme  za slovo „žalovanému“ vložit text „nebo 

žalobci“. 

Odůvodnění 

Znění je nesrozumitelné, není zřejmé, zda se váže k § 96 či nikoliv. § 96 

se však má podle důvodové zprávy vztahovat na porušení povinností 

správce skupiny, není tak zřejmé, proč by měla být uložena žalovanému 

povinnost, aby doplatil rozdíl. Pokud se má jednat o obecné ustanovení, 

pak za slovy „uloží žalovanému“ musí být vložena slova „nebo žalobci“, 

aby bylo ustanovení nestranné. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 42. § 99 a § 100 navrhujeme zrušit. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s připomínkou k § 44. Zákon o hromadných žalobách 

je procesní předpis, kterému nenáleží řešit ve skutečnosti 

soukromoprávní poměr mezi zástupcem členů skupiny a skupinou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

Odměna je nově dobrovolná, tj. žalobce ji 

nemusí požadovat. 

 

Odměna byla snížena na rozmezí 0-25%. 

 

 43.§ 114 navrhujeme zrušit nebo přepracovat 

Odůvodnění 
Vysvětleno. 
Částka, která je přiznána skupině v rozsudku 

(popř. v navazujícím usnesení o vypořádání 
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Navržený princip propadnutí nevyzvednutého plnění státu je podle 

našeho názoru v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně s principem 

ochrany vlastnického práva dle čl. 11 Listiny. Jedinou ústavně souladnou 

možností je přitom vrácení nevyzvednutých prostředků jejich vlastníkovi, 

tj. žalovanému. V důvodové zprávě je uvedeno, že by bylo nemorální, 

aby v případě uznání porušení zůstaly peníze „škůdci“. Předkladatel 

dokonce dovozuje, že tím, že si konkrétní žalobce uloženou sumu 

nevyzvedne, dává konkludentně najevo, že si přeje, aby finanční 

prostředky získal stát. Předkladatel návrhu tak zjevně nereflektuje 

skutečnost, že i v případě hromadného řízení jsou vymáhány 

soukromoprávní nároky konkrétních osob. Zdůrazňujeme, že soudy 

v takových sporech pouze deklarují existenci práv existujících mezi 

žalobcem a žalovaným, a to ať již na smluvním nebo deliktním základu. 

Stát ale žádné své právo v hromadném řízení neuplatňuje, a nemůže tak 

mít ani žádný nárok na nevyplacené plnění (=neboli na finanční 

prostředky patřící žalovanému). Konstrukce konkludentního souhlasu 

žalobce s připadnutím plnění ve prospěch státu je spekulací, která rovněž 

nemůže žádné právo státu k těmto peněžním prostředkům založit. 

V každém případě platí, že s podobným vypořádáním stěží bude souhlasit 

žalovaný, jakožto vlastník prostředků. Ani odůvodnění toho, že by nebylo 

„spravedlivé“, aby se v daném případě měly nevyzvednuté prostředky 

vrátit škůdci, když je jeho porušení prokázáno, nevede k závěru, že by 

z této situace měl získat prospěch stát (resp. nerozumíme tomu, co by na 

této variantě mělo být spravedlivější).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

práv členů skupiny) musí vždy odpovídat 

skutečné škodě. Tj. nemůže nastat situace, 

aby soud přiznal výše, než o co se žalovaný 

skutečně obohatil – nejde tedy o sankční 

náhradu škody, která předpokládá, že 

žalovaný zaplatí více než sám způsobil/oč se 

obohatil. 

 

 44.§ 115 navrhujeme upravit takto: 

„Rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení 

§ 115 

(1) Ve výroku rozsudku vydaného v  hromadném řízení uvede soud 

také  

a) označení všech přihlášených členů skupiny; ustanovení o 

identifikaci stran řízení v rozhodnutí soudu podle zákona 

upravujícího civilní soudní řízení se použije obdobně, 

Neakceptováno. 

Viz výše. 
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b) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco 

konat, způsob a lhůtu, v nichž má žalovaný uloženou povinnost splnit 

a  

c) u rozsudku, kterým byla žalovanému uložena povinnost něco 

konat, plnění náležející jednotlivým členům skupiny. 

(2) Je-li počet členů skupiny podle odstavce 1 písm. a) vyšší než 20, 

může soud namísto odstavce 1 písm. a) odkázat na seznam 

přihlášených členů skupiny.  

(3) Výrok pravomocného rozsudku vydaného v hromadném řízení je 

závazný také pro všechny členy skupiny, kteří se do hromadného 

řízení přihlásili a jsou uvedeni v rozsudku.“. 
Odůvodnění  

Připomínka souvisí s vypuštěním odhlašovacího řízení. Navrhujeme 

upravit rozhodnutí a postup soudu v hromadném řízení, které zákon má 

připouštět, tj. jen v přihlašovacím řízení. Z výroku rozsudku navrhujeme 

vypustit vyčíslení odměny žalobce v souladu s výše uvedenými 

připomínkami k odměně žalobce. Žalobce by měl mít neziskový 

charakter. 

Tato připomínka je zásadní. 

 45.k § 116 – navrhujeme prodloužit lhůtu pro odvolání žalovaného 

na 45 dnů. 

Odůvodnění 

Lhůta pro odvolání o délce 15 dnů se v případě hromadného řízení jeví 

jako nedostatečná pro odvolání žalovaného. Žalobce má totiž tuto 

15denní lhůtu prodlouženou o 30 dnů, které mají členové skupiny 

k vyjádření k tomu, zda podat odvolání či ne. Žalobce tedy má při znalosti 

rozsudku 45 dnů na podání odvolání, žalovaný jen 15. Takovýto rozdíl 

není odůvodnitelný ani spravedlivý. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

 46.k § 123 – navrhujeme stanovit minimální lhůtu pro vyjádření 

k námitkám.   
Odůvodnění 

Zákon by měl stanovit minimální lhůtu pro vyjádření k námitkám, neboť 

se může jednat o nutnost komplexního vyjádření. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

 47.Exekuční řízení 

 

k § 126 navrhujeme změnit koncepci výběru exekutora – výběr 

exekutora by měl být postaven na základě dohody oprávněných. 

Odůvodnění 

V návrhu zákona je předkládána koncepce výběru exekutora pouze na 

náhodě a rychlosti. V podstatě tedy záleží na tom, kterého exekutora 

navrhne nejaktivnější člen skupiny, který zároveň bude mít štěstí na 

aktivní exekuční soud. Žádná kritéria pro volbu exekutora nejsou, je 

otázkou, zda by se členové skupiny neměli dohodnout na tom, který 

exekutor by měl exekuci vést a nenechávat to víceméně na náhodě a na 

tom, jak rychle který soud vydává pověření. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

k 129 odst. 1 navrhujeme  za slovem „pohledávky“ čárku nahradit 

slovem „a“ a slova „a náklady oprávněných“ vypustit.  

Odůvodnění 

Není zřejmé, o jaké náklady se má jednat, jestliže oprávnění pouze podají 

exekuční přihlášku a další kroky jsou v rukou exekutora. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

k § 131 navrhujeme upravit 2. větu takto: „Náklady exekuce hradí 

v takovém případě v plné výši oprávněný.“ 

Odůvodnění 

Je plně v dispozici oprávněného, zda se včas přihlásí do exekučního 

řízení již zahájeného. Pokud v důsledku své nečinnosti zmešká 

stanovenou lhůtu, měl by nést následky opožděného jednání. A to i 

vzhledem k tomu, že zmeškání lhůty se oprávněnému promíjí vždy, 

pokud se dodatečně obrátí na jakéhokoliv exekutora, tedy tento postup se 

neuplatní jen na omluvitelné případy, případně po určitou časově 

omezenou dobu. Následkem by tedy mělo být, že v takovém případě 

ponese náklady exekučního řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 126 až 131 – ustanovení byla zcela 

vypuštěna. 

 

K § 136 – výše pokuty musí být dostatečná 

a odrazující, což jsou požadavky jak 

doporučení, tak směrnice. Z tohoto důvodu 

nelze uvedené snížit (jde o maximální 

hranici). 
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k § 136 – navrhujeme snížit hranici pokuty. 

Odůvodnění 

Zdůvodnění výše pokuty nepovažujeme za dostatečné. V důvodové 

zprávě uvedený důvod „Vzhledem účelu a smyslu hromadného řízení a 

rozsahu případné povinnosti, která se týká velké skupiny osob, se 

navrhuje tuto hranici pro účely vykonávacího řízení navazujícího na 

rozhodnutí o hromadné žalobě podstatně zvýšit.“ není odpovídající už jen 

vzhledem k tomu, že není stanoven minimální počet členů skupiny a 

připouští se, že by hromadné řízení mohly vyvolat i jen jednotky osob, 

tedy množství osob srovnatelné s případy, na něž dopadá OSŘ, proti nimž 

se však horní hranice pokuty zvyšuje 100 x. Výše pokuty by se proto měla 

narovnat.  

Vzhledem k tomu, že se má jednat o případy, kde má být plněno jinak než 

zaplacením peněžité částky, existuje pro takto vágně stanovené případy, 

u nichž exekutor může ukládat pokuty,  riziko, že ukládané pokuty budou 

ukládány neoprávněně jen z důvodu rozdílného výkladu toho, co má 

žalovaný plnit. Pro ukládání pokuty by tedy měla být stanovena jasná 

pravidla. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 48.K § 142 – navrhujeme dopracovat o oddlužení 
Odůvodnění 

Toto ustanovení upravuje pouze případ, kdy je úpadek člena skupiny 

řešen konkurzem. Vzhledem k tomu, že členy skupiny budou v převážné 

většině  fyzické osoby  spotřebitelé, jejichž  úpadek je většinou řešen 

oddlužením, je zcela nejasné, jak bude postupováno v těchto případech. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

V takovém případě následky, které řeší § 

142, nenastávají a není potřeba takovou 

situaci v zákoně upravovat. 

 49.K § 143 odst. 3 - navrhujeme ustanovení vypustit  

Odůvodnění 

Navrhujeme, aby bylo ze zákona vypuštěno řízení o zpřístupnění 

důkazního prostředku.  Otázka přípustnosti konkrétní hromadné žaloby 

by měla být vyřešena v rámci řízení o přípustnosti hromadné žaloby podle 

§ 41 a násl. návrhu zákona. Neexistují žádné věcné důvody pro to, aby 

Akceptováno. 
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osoba, která zvažuje podání hromadné žaloby (budoucí žalobce), měla 

právo získávat od budoucího žalovaného důkazy,  které jí umožní 

zahájení a vedení hromadného řízení. Máme za to, že úprava institutu 

zpřístupnění důkazního prostředku narušuje zásadu rovnosti účastníků 

řízení, která je zakotvena v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a 

svobod. Činnost správce skupiny spočívající v podávání hromadných 

žalob je podnikatelskou činností jako každá jiná a nelze spravedlivě 

odůvodnit, proč by se měla podnikatelská rizika těchto subjektů 

omezovat pomocí zvláštního soudního řízení o zpřístupnění důkazního 

prostředku. 

Zásadním rozdílem mezi návrhem zákona o hromadných žalobách a 

zákonem č. 262/2017 Sb., na který se odvolává důvodová zpráva, je to, 

že řízení o zpřístupnění důkazního prostředku podle zákona č. 262/2017 

Sb. může zahájit jen navrhovatel, který s určitostí odpovídající 

dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu 

škody způsobené omezováním hospodářské soutěže. Naproti tomu návrh 

na zahájení řízení o zpřístupnění důkazního prostředku podle návrhu 

zákona o hromadných žalobách může podat v zásadě kdokoliv („ten, kdo 

by byl stranou v hromadném řízení“) – tj. včetně správce skupiny, který 

podávání hromadných žalob provozuje jako svou podnikatelskou činnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

 50.K  § 144, § 145, 147 odst. 2, § 149 odst. 1, § 150, § 151, § 152, § 153 

- navrhujeme 

V § 144 odstavec 1 upravit takto „(1) Návrh na zpřístupnění se 

podává u soudu, který vede hromadné řízení.“. 

§ 145 nahradit tímto textem:  

„§ 145  

(1) Návrh na zpřístupnění může podat strana hromadného řízení.  

(2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění jsou  

a) druhá strana hromadného řízení,  

b) ten, komu má být podle návrhu uložena povinnost zpřístupnit 

dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí.“. 

V § 147 odst. 2 text „navrhovatel“ nahradit textem „žalobce“ a text 

„, zejména pokud jde o vymezení skupiny a předmětu řízení“ 

vypustit. 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení nelze vypustit, neboť jde o 

požadavek čl. 13 směrnice. 

 

Možnost zahájit řízení i před hromadným 

řízením však byla zcela vypuštěna na byly 

výrazně zpřísněny podmínky využití. 
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V § 149 odst. 1 písm. c)  na konci vložit text „nebo vnitřní informace 

povinného“. 

§ 150 upravit takto: „§ 150 V případě, že to odůvodňují důležité 

zájmy povinného nebo třetích osob na ochraně obchodního, 

bankovního nebo obdobného zákonem chráněného tajemství nebo 

vnitřní informace povinného, předseda senátu odmítne návrh na 

zpřístupnění.“.  

V § 151 odst. 1 text „navrhovatel“ nahradit textem „žalobce“.  

V § 151 odst. 2 za slovo „tajemství“ vložit text „nebo vnitřní 

informace povinného“. 

§ 152 upravit takto: „§ 152 V rozhodnutí předseda senátu uloží 

žalobci uhradit povinnému účelně vynaložené náklady spojené se 

zpřístupněním.“. 

§ 153 odst. 1 upravit takto „(1) Žalobce je povinen o dokumentech 

zachovávat mlčenlivost. Za porušení povinnosti mlčenlivosti soud 

udělí žalobci pokutu ve výši 10 000 000 mil. Kč nebo 1% z čistého 

obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.“. 

V § 153 odst. 2 slovo „navrhovatel“ nahradit slovem „žalobce“. 

Odůvodnění 

Návrh zákona představuje hrubé porušení právního postavení 

žalovaného, kdy ze strany žalobců či potenciálních žalobců může 

docházet ke zneužívání této naprosto jedinečné možnosti, jak se dostat 

k datům a podkladům žalovaného. Důvodová zpráva nedostatečně 

odůvodňuje povinnost žalovaného sdělovat své interní údaje a předávat 

své interní dokumenty komukoliv, kdo takové předání navrhne 

s odkazem na to, že mu to umožní lépe zvážit, zda podávat žalobu. Navíc 

návrh zřejmě předpokládá, že tak žalovaný (i potenciálně žalovaný) bude 

činit zcela zdarma, neboť o úhradě nákladů se ani v jednom u 

předmětných ustanovení nehovoří. Zároveň se předpokládá, že tento 

institut bude využíván při vymezování skupiny (jak co do počtu, tak i co 

do charakteru jednotlivých nároků), tak při definování předmětu řízení 

(jak souhrnně – tj. o čem obecně se řízení vede, tak v jednotlivých 

případech, tj. jak vypadá nárok jednotlivého člena skupiny). Tedy 

potenciální žalobce si vybere budoucího žalovaného, požádá o předložení 

jeho interních dat a dokumentů s odůvodněním, že je potřebuje pro 
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vymezení skupiny a předmětu řízení a až v předložených dokumentech 

bude hledat oporu pro případnou hromadnou žalobu, a to vše na náklady 

případného žalovaného. Navíc proti rozhodnutí o povinnosti zpřístupnit 

dokumenty nemůže žalovaný podat odvolání, naopak je plnění takto 

uložené povinnosti sankcionovatelné až do výše 10 000 000 Kč nebo 1 % 

z obratu.. Proto je třeba napevno zakotvit povinnost žalobce hradit 

povinnému náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zpřístupněním 

vznikly. Povinný bude v souvislosti s poskytováním informací oprávněn 

žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením 

kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací a rovněž 

může žádat úhradu za vyhledání informací (např. mzdové náklady 

pracovníků), tedy obdobně jako je již nyní zakotveno v zákoně o 

svobodném přístupu k informacím.  

Navrhujeme vypuštění možnosti navrhnout zpřístupnění důkazů i před 

zahájením hromadného řízení.  S tím souvisí i vypuštění osoby 

navrhovatele z textu zákona. Současně navrhujeme ochranu vnitřních 

informací povinného ke zpřístupnění důkazů a v případě informací 

chráněných týkající se ochrany obchodního, bankovního a jiného 

chráněného tajemství a vnitřních informací povinného předseda senátu 

návrh o zpřístupnění odmítne. Dále navrhujeme pokutu za porušení 

povinnosti mlčenlivosti o zpřístupněných dokumentech.  

Dále pak doporučujeme ustanovení o ochraně obchodního, bankovního 

či jiného chráněného tajemství doplnit o stručnou úpravu o ochraně 

osobních údajů fyzických, popř. i právnických osob. 

Přímo účinná právní úprava EU (nařízení Evropského parlamentu a rady 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES ukládá správcům, popř. zpracovatelům osobních 

údajů, značné sankce v případě porušení jejich povinností vyplývajících 

z tohoto nařízení. Pokud budou důkazy, na něž se vztahuje ust. § 143 a 

násl. zákona obsahovat osobní údaje, je vhodné jejich ochranu do textu 

zákona výslovně zahrnout. 

Tato připomínka je zásadní. 
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 51.K § 154 - Navrhujeme zvýšit výši jistoty a nestanovovat limit její 

výše. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že jistota má sloužit nejen pro případnou náhradu 

újmy, která by mohla vzniknout porušením povinností podle § 143 an., 

ale zároveň i k případnému pokrytí náhrady nákladů zpřístupnění, jeví se 

předkladatelem stanovená výše jistoty zcela nedostatečnou.  Stejně tak 

není odůvodnitelná a ani vhodná její limitace. Újma, která by mohla 

vzniknout z porušení povinností v souvislosti se zpřístupněním 

dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých informací 

žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. Navrhujeme proto výši 

jistoty navýšit. Může to být například např. určitým procentem 

z požadovaného plnění.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 52.V § 155 odst. 1  slova „navrhovatel“ navrhujeme nahradit slovem 

„žalobce“. 

Odůvodnění 

Připomínka souvisí s návrhem na změnu původního textu § 152. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 53.§ 156 odst. 1 – navrhujeme vypustit 

Odůvodnění 

V kontextu toho, že je to poskytovatel (=žalovaný), kterému v rámci 

institutu poskytnutí důkazů hrozí významná škoda, zatímco žalobce 

neriskuje v rámci svého návrhu v zásadě nic, zavádí autor návrhu v  § 156 

neakceptovatelnou prekluzi práva na náhradu újmy ve lhůtě 3 let od 

splnění povinnosti zpřístupnit dokumenty. Autor návrhu tak de facto dává 

navrhovateli volnou ruku k tomu, aby s poskytnutými daty naložil, jak 

uzná za vhodné, kdykoli po uplynutí této lhůty, a to zcela beztrestně. 

Nutno také zdůraznit, že ke vzniku škody v prekluzivní lhůtě vůbec 

nemusí dojít. Proto navrhujeme toto ustanovení vypustit, obdobně jako  § 

96. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 54.k § 158 – navrhujeme vypustit Akceptováno. 
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Odůvodnění 

Sankcí za nedoložení dokumentů v rámci soudního sporu je tradičně ve 

smyslu § 118 a) neúspěch ve sporu. Uvedení takovéhoto typu pokuty 

v civilně-procesním předpise je nesystematické a zavádí pro soudy 

prostředky orgánů státní správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 55.K § 159 odst. 1 navrhujeme text: „1 000 000 Kč“ nahradit textem: 

„10 000 000 Kč nebo 1 % čistého obratu dosaženého za poslední 

ukončené účetní období“. Navrhujeme vložit nový odst. 2: „Je-li ten, 

kdo se protiprávního činu dopustil, součástí soutěžitele, vyměřuje se 

procentuálně stanovená pokuta z čistého obratu dosaženého za 

poslední ukončené účetní období soutěžitelem.“ A Navrhujeme 

dosavadní odst. 2 označit jako odst. 3.  

Odůvodnění 

Navrhujeme sjednotit horní hranici pokut za protiprávní činy 

v souvislosti se zpřístupněním důkazního prostředku.  

Újma, která by mohla vzniknout z porušení povinností v souvislosti se 

zpřístupněním dokumentů, bude značná. Jedná se o zásah do citlivých 

informací žalovaného, o informace žádané konkurencí apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

 56.k § 167 a násl., Akreditace k činnosti správce skupiny - 

navrhujeme přepracovat do souladu s požadavky návrhu směrnice 

na zastupující subjekty oprávněného podat hromadnou žalobu, 

zejména jejich neziskovou povahu. 

Odůvodnění 

Navržené ziskové pojetí správcovství skupiny je  v rozporu s principy, 

které přináší návrh směrnice. Návrh směrnice počítá s ustavením 

zastupujících subjektů, které se mají mj. vyznačovat neziskovou povahou 

(„non-profit making character“, např. čl. 4 odst. 1 písm. c), což je 

v ostrém kontrastu s navrženým pojetím správcovství skupiny 

vykonávaného za účelem získání odměny 20 až 30 % z vysouzeného 

plnění. Odměna odečtená z vysouzeného plnění také neodpovídá 

Částečně akceptováno. 

Podmínky budou rozšířeny i na vrcholný 

management a statutární orgán. 
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požadavku návrhu směrnice na plnou náhradu (full compensation, např. 

čl. 6 odst. 4a.). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 57.§ 169 odst. 1 - navrhujeme změnit text takto: 

„Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu. 

To neplatí, pokud se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.“ 

Odůvodnění 

V návrhu zákona z nevysvětlených důvodů předpokládá, že bezúhonnost 

správce nemusí být absolutní, některé trestné činy tedy správce spáchat 

může. To je obtížně akceptovatelné a oslabuje to důvěru ve správce. 

Navrhujeme proto odstranit toto zúžení bezúhonnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno částečně. 

Seznam trestných činů bude rozšířen. 

 58.V § 174 odst. 1 navrhujeme slovo „nejdéle“ vypustit. 

Odůvodnění 

Doba, na kterou se udílí akreditace, by měla být stanovena všem 

akreditovaným subjektům stejně, nikoliv „až na 10 let“ bez jakéhokoliv 

kritéria. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno. 

 

 

 59.V § 175 odst. 2 navrhujeme nahradit slovní spojení „může 

odejmout“ slovem „odejme“. 

Odůvodnění: 

Považujeme za neadekvátní formulaci, podle níž MSP může akreditaci 

odejmout pro závažné nebo opakované porušení povinností – navrhujeme 

nahradit slovem „odejme“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Diskrece je zde zcela na místě, neboť má 

bránit účelové snaze o odstranění správce 

skupiny. 

 60.k § 176 - navrhujeme 

v nadpisu text „pozastavení platnosti“ nahradit slovem „odnětí“. 

v odst. 1 text „Platnost akreditace“ nahradit slovem „Akreditace“ a 

text„se pozastavuje“ se nahrazuje textem „se odnímá“. 

v odst. 2  text „pozastavení platnosti“ nahradit slovem „odnětí“. 

Vysvětleno. 

Účinky jsou stejné jako v případě odnětí, 

není proto důvod uvedené pravidlo měnit. 
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Odůvodnění 

V uvedených případech by měla být akreditace odňata, nikoliv jen 

pozastavena. Jedná se o závažné případy (např. nástup výkonu trestu), 

nikoliv jen např. administrativní pochybení na straně akreditovaného 

subjektu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 61.K § 180 - navrhujeme nahradit ustanovením: „Tímto zákonem se 

řídí řízení o právech a povinnostech vzniklých z porušení právních 

předpisů, která začala po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Odůvodnění 

V zájmu právní jistoty navrhujeme, aby zákon bylo možné použít jen na 

nároky, které vznikly po účinnosti. Stejný princip obsahuje i návrh 

směrnice.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Znovu je třeba zdůraznit, že zákon je 

procesním předpisem, který nezakládá 

žádná nová hmotná práva či povinnosti. 

Pouze upravuje jiný způsob soudního 

vymáhání již existujících nároků. 

 

Uvedené přechodné ustanovení je pro 

procesní předpisy zcela běžné. 

 

 62.K § 181 – navrhujeme upravit takto: 

„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dvacátého čtvrtého 

kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“ 

Odůvodnění 

Jde o velmi radikální změnu, která předpokládá úpravy v systému práce 

soudů a vznik registru na ministerstvu spravedlnosti. Proto navrhujeme 

lhůtu prodloužit na 2 roky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Lhůta bude prodloužena na 18 měsíců. 

 Doporučující připomínky  

 k § 1 písm. a), § 8, § 15 odst. 3, § 40 odst. 1, § 45 odst. 1 písm. a), § 62 

odst. 2, § 75 odst. 1, § 91 odst. 1, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2, § 115 

odst. 1 písm. a), § 116 odst. 1, § 144 odst. 2 

U výše uvedených paragrafů doporučujeme nahradit slova „civilní soudní 

řízení“ slovy „občanské soudní řízení“ v celém textu návrhu zákona o 

hromadných žalobách. 

Odůvodnění 

Neakceptováno. 

Uvedené označení je již reakcí na nově 

připravovaný civilní řád soudní. 
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V uvedených ustanoveních zákona se vyskytuje sousloví „civilní soudní 

řízení“. V platném českém právním řádu však tento pojem není v 

tradičních procesních předpisech zakotven. Zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění, stejně jako zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, používají zažitý termín 

„občanské soudní řízení“. Sama důvodová zpráva na straně 11 hovoří, že 

„Ze stejných důvodů nebyla jako vhodná vyhodnocena ani varianta 

začlenění hromadného řízení do rekodifikace civilního práva procesního. 

Ten je jednak veden v duchu dekodifikace, čemuž odpovídá i samostatný 

právní předpis upravující hromadné žaloby, jednak je možné očekávat, že 

přijetí nové obecné procesní úpravy ještě nějaký čas bude trvat. … Práce 

na obou předpisech však na sobě nejsou ani věcně, ani časově natolik 

bezprostředně závislé, aby jejich projednávání bylo nutně a neoddělitelně 

spojeno. Rekodifikace civilního procesu je během na dlouhou trať, který 

není vhodné uspěchat.“.  Vzhledem k tomu, že věcný záměr návrhu 

nového civilního procesu je téměř na začátku, resp. je zatím ve veřejné 

konzultaci, není nezbytné v novém zákoně o hromadných žalobách 

používat instituty uvedené v tomto věcném záměru. Pro účastníky řízení 

/v návrhu označované za strany/ jsou tyto pojmy neznámé a zavádějící. 

 

 § 53 odst. 3 a § 54 odst. 2 doporučujeme zvážit jejich vypuštění 

Odůvodnění 

Navrhovaná ustanovení jdou proti účelu hromadných žalob, uvedeném v 

důvodové zprávě, a to ulehčit přetížené soudní soustavě. Předpokládá se, 

že soudy v individuálních případech budou na pravidelné bázi lustrovat 

seznam hromadných řízení (rejstřík hromadných žalob), zda se tam 

neobjevilo řízení, díky kterému by mohli přerušit individuální řízení. 

Tento systém podle nás prakticky nemůže fungovat, soudy těžko budou 

mít kapacitu u všech sporů monitorovat, zda je nelze přerušit z uvedeného 

důvodu. 

 

Akceptováno. 

 k § 78 odst. 3 

Nabytí právní moci smíru se předpokládá ke kterému datu? Lze 

ustanovení vykládat tak, že nabytí PM smíru bude zveřejněním v rejstříku 

hromadných žalob? 

Nabytí právní moci bude standardní jako 

v případě individuálního smíru. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBL3ES3EU)



 

 k § 119 

Z důvodu zajištěnírovnosti  mezi stranami řízení doporučujeme rozšířit 

možnost podat námitku proti úkonu soudu i na žalovaného.  

 

Vysvětleno. 

Žalovaný má k dispozici „silnější“ opravný 

prostředek v podobě odvolání. 

 K § 133 

Doporučujeme nahradit slova „pariční lhůty“, který se běžně používá v 

právní teorii za běžně legislativně zažitý pojem „lhůta k plnění“. 

 

Akceptováno. 

ČMKOS Obecně k návrhu 

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů 

projednala na svém zasedání č. 41/2019, dne 9. dubna 2019, návrh zákona 

o hromadných žalobách a zasílá k němu následující připomínky. 

1. Návrh zákona koncipuje hromadné žaloby především jako 

podnikatelskou příležitost pro tzv. správce skupiny či pro další subjekty. 

Správce skupiny má být třetí osobou, která nepodává žalobu proto, že 

utrpěla újmu na svých právech, ale proto, aby dosáhla 20 až 30% podíl 

na přisouzené částce v případě vítězství ve sporu; o podíl správce se sníží 

pohledávky členů skupiny. Důvodová zpráva dokonce připouští, aby se 

správce skupiny s členy skupiny dohodl na ještě vyšší odměně. 

Zkušenosti získané s uplatňováním podílových odměn u 

americké class action ukazují, že podíl na zisku patří mezi klíčové 

motivační faktory vedoucí ke zneužití řízení. Není důvod domnívat se, že 

podobná praxe by se postupně nevyvinula v České republice. Lze 

předpokládat, že by došlo ke vzniku speciálního podnikatelského odvětví 

zaměřeného na získávání výdělku v řízení o hromadných žalobách. 

Následkem toho by pak mohlo být podávání hromadných žalob, které 

mají sice z hlediska právního malou naději na úspěch, ale v reálném 

životě končí (především finančním) úspěchem žalobce způsobeného tím, 

že žalovaný raději přistoupí na smír, jenž je pro něj krajně nevýhodný a 

jenž považuje za nedůvodný, než by další medializací sporu ohrožoval 

své renomé. Jiným projevem tohoto zneužívání jsou smíry, na nichž 

právní zástupci vydělají na případu mnoho, zatímco jimi zastoupená 

skupina naopak velmi málo nebo vůbec nic. Není navíc nijak sledováno 

Akceptováno, vysvětleno. 

Cílem předloženého návrhu není vytvořit 

šikanózní institut, který by sloužil 

v konkurenčním boji a byl využíván na úkor 

poškozených osob. Naopak. 

 

USA bylo vzato jako inspirační zdroj 

zejména co do možných rizik a negativů 

hromadných řízení a předkladatel se snaží 

z těchto chyb poučit. To bylo dále 

prohloubeno v aktualizované verzi 

paragrafovaného znění. 

 

V návaznosti na zde zmíněné obavy byly do 

zákona zakotveny další pojistky a přijata 

další opatření, které by měly zneužití na 

úkor všech zúčastněných zabránit: 

1. Byla zcela jednoznačně stanovena 

priorita využívání přihlašovacího 

hromadného řízení. Tj. 

přihlašovací hromadné řízení je 

zásada, odhlašovací hromadné 

řízení je výjimka. 

2. Pro odhlašovací hromadné řízení 

byla zakotvena nová podmínka 

zajištění písemného souhlasu 
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a kontrolováno, kdo bude spor financovat, ani aplikací AML pravidel, jak 

je v jiných případech obvyklé. 

V některých případech bude žalobce muset být zastoupen 

advokátem. Vždy si jej může zvolit, a stejně tak budou moci udělit plnou 

moc k zastupování advokátovi také členové skupiny. Odměna advokáta 

může reálnou výši částky, která má členům skupiny připadnout, ještě dále 

snížit. 

V souladu s podnikatelským charakterem návrhu zákona má být 

vymáhání plnění přiznaného v hromadném řízení možné pouze cestou 

exekuce prováděné soudním exekutorem, nikoliv soudním výkonem 

rozhodnutí. 

Popsané podnikatelské pojetí návrhu zákona, zejména správce 

skupiny jako soukromý investor motivovaný vidinou zisku, představuje 

obrovské riziko zneužití. Bylo by proto nejvhodnější správce skupiny 

z návrhu zcela vypustit a legitimaci k podání žaloby svěřit těm, do jejichž 

práva bylo zasaženo, neziskovým spolkům a orgánu veřejné moci; popř. 

by bylo možno hromadné žaloby koncipovat jenom jako reprezentativní. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

alespoň 50 osob – členů skupiny 

nebo etablované neziskové 

organizace. 

3. Byla výrazně zpřesněna a 

zpřísněna definice neziskového 

subjektu (musí aktivně působit 

v oblasti alespoň po dobu 2 let).  

4. Byla zpřísněna podmínka 

solventnosti a zakotvena nová 

podmínka transparentnosti 

financování, kdy řízení nesmí být 

financována konkurentem 

žalobce. 

5. Byly zpřísněny podmínky pro 

získání akreditace. 

6. Došlo k revizi úpravy odměny tak, 

že odměna nově může být 

stanovena pouze v rozsahu 0-

25%, přičemž hlavní slovo při 

určování výše má soud (ne 

žalobce). 

Závěrem uvádíme, že odborové organizace 

se mohou za podmínek aktivní činnosti 

alespoň po dobu dvou let ucházet o pozici 

tzv. zájmové osoby a mají tak v zákoně 

velmi výraznou a důležitou úlohu. 

 

 

 

 2. Nesprávný je zjevný sankční účel sledovaný návrhem zákona: 

nerozdělený výtěžek má připadnout státu. Taková úprava nemá 

s ochranou soukromých práv nic společného. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Nová koncepce je taková, že nevyzvednuté 

finanční prostředky musí stát přímo využít 

v oblasti a ve prospěch osob, které byly 

hromadným protiprávním jednáním dotčeny 

(tj. např. týká-li se hromadná žaloba 
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spotřebitele, musí být peníze přímo použity 

na ochranu spotřebitele, týká-li se hromadná 

žaloba zaměstnanců, musí je stát využít do 

projektů týkajících se ochrany zaměstnanců 

apod.). 

 

Na okraj uvádíme, že náhrada škody, 

propadne-li státu, není „sankcí“. Vše co bylo 

konečným rozhodnutím přiznáno, musí 

každopádně odpovídat získanému 

bezdůvodnému obohacení či způsobené 

škodě v hmotném právu. Soud nesmí přiznat 

v tomto ohledu více a žalovaný nesmí 

zaplatit více, než sám způsobil. 

 

 3. Hromadné řízení může být vedeno jako přihlašovací (opt-in) 

nebo odhlašovací (opt-out). Především hromadné odhlašovací řízení 

přináší řadu problémů, které nelze uspokojivě legislativně ani 

interpretačně vyřešit. Je v rozporu se zásadou, že ochrana se v právním 

státu nabízí, ale nevnucuje. Členem skupiny se stává každý, aniž o to 

projevil jakýkoliv zájem. Nevystoupí-li z řízení, bude i pro něj jeho 

výsledek závazný, včetně toho, že se jeho případná pohledávka sníží o 

dvacet až třicet procent připadající na odměnu správce skupiny. 

Hromadné odhlašovací řízení může být zdrojem nejistoty plynoucí 

z toho, že členové skupiny jsou vymezeni jenom obecně. Pak mohou 

vznikat pochybnosti, zda někdo je členem skupiny či nikoliv, a zda se 

může spolehnout na to, že o jeho nároku je vedeno řízení, nebo naopak 

pochybnosti o tom, zda hromadné řízení zasahuje do řízení 

individuálního. Závaznost pravomocného rozsudku – a zřejmě také jeho 

nezměnitelnost – se tak má týkat nejen konkrétně označených známých 

členů skupiny, ale také všech členů, kteří jsou označeni jenom obecně. 

To však může vyvolat značný problém, pokud jde o posuzování 

subjektivních mezí právní moci. Obecné označení nebude nikdy natolik 

konkrétní, aby nezavdalo příčinu k pochybnostem, zda určitá osoba do 

skupiny patří, či nikoliv. 

Akceptováno. 

Odhlašovací hromadné řízení bylo výrazně 

omezeno a výrazně zpřísněny podmínky, za 

nichž je přípustné. 

 

Domníváme se zároveň, že například 

v pracovněprávních sporech nebude po 

změně podmínek využití odhlašovacího 

hromadného řízení vůbec připadat v úvahu. 

Pokud by tomu tak výjimečně bylo, je 

nezbytné k žalobě získat souhlas odborové 

organizace působící aktivně v oblasti 

ochrany zaměstnanců alespoň po dobu dvou 

let a žalobce musí s touto odborovou 

organizací po celou dobu řízení 

spolupracovat. 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 4. Návrh zákona operuje s celou řadou neurčitých pojmů, které 

výrazně oslabují právní jistotu stran, a naopak výrazně posilují postavení 

soudu. Neurčitě jsou vymezeny procesní podmínky hromadného řízení 

(početnost, vhodnost). To samé platí pro určení, kdy se povede řízení 

v režimu opt-in a kdy v režimu opt-out. Návrh zákona sice určitá kritéria 

stanoví, ale nakonec soudu stejně ukládá, aby uvážil, co se mu jeví jako 

"účelnější". 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno. 

Tam, kde to bylo možné, byly pojmy 

zpřesněny přímo v zákoně. Např. u 

početnosti se stanovilo kritérium 10 členů 

skupiny v přihlašovacím hromadném řízení, 

50 členů v odhlašovacím. Tam, kde to 

možné nebylo, byly alespoň blíže osvětleny 

v důvodové zprávě. 

 5. Vše, co bylo odbornou veřejností rozporováno v debatě nad 

věcným záměrem zákona, je v textu přesto obsaženo, nezávisle na 

jakékoliv diskusi, dokonce i v rozporu s požadavky LRV – o ignorování 

EU vývoje ani nemluvě. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Pokud jde o diskuze, ministerstvo se 

zúčastnilo celé řady z nich a naopak se 

snažilo z uplatněných připomínek 

inspirovat. Na návrhu spolupracovali i 

externí odborníci z řad akademické obce a 

dále neziskové spotřebitelské organizace či 

zástupci Ústavu státu a práva (jmenovitě 

paní dr. Rita Simon). Návrh byl též 

diskutován ze zahraničními experty, např. 

prof. Stadler či prof. Augenhoffer 

z Německa. 

 

Co do souladu návrhu s připravovanou 

směrnicí a doporučením Komise 

odkazujeme na podrobné porovnání obou 

předpisů uvedené v obecné části důvodové 

zprávy, z něhož vyplývá, že žádný nesoulad 

nebyl identifikován. Odbor kompatibility 

ÚVČR uvedené zdůvodnění potvrdil a 

neshledal v něm jakékoliv problémy. 

 

Zejména co se týče směrnice, je klíčový čl. 

1 odst. 2 návrhu směrnice, který zcela 

jednoznačně určuje úroveň harmonizace 

jako minimální a dává členským státům 
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diskreci zavést si do národního řádu vlastní 

systémy. 

 

Dále je též třeba zdůraznit, že opt-out je ve 

směrnici povinný pro bagatelní nároky a 

v tomto ohledu je tedy možné se na 

doporučení nazírat jako na překonané (což 

ostatně potvrdili zástupci Komise při 

projednávání návrhu na PS Rady). 

 

Na základě připomínky však došlo 

k posílení role neziskových subjektů 

v souladu s tím, co požaduje návrh 

směrnice, dále došlo k jejich přesnějšímu 

vymezení ve shodě se směrnicí, k zakotvení 

podmínky transparentního financování a 

dále též k jednoznačné preferenci opt-in 

řízení. 

 

 

 

  6. Reprezentativní žaloby se de facto nezavádějí, jen se 

umožňuje, za nejasných podmínek, účast „neziskových spolků“. Návrh 

směrnice (viz výše) + další EU dokumenty se ignorují (je zjevný rozpor), 

v případě jejich přijetí bude nutná detailní novela, de facto nový zákon – 

podíváme-li se na přehled výše (bod A, Evropská unie), zjistíme 

flagrantní rozpor ve všech klíčových aspektech evropského práva. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Došlo k opětovné kontrole vybraných 

ustanovení a úpravě návrhu zákona v tom 

smyslu, aby s unijními dokumenty byl návrh 

zcela v souladu (jmenovitě byl významně 

přepracován vztah opt-out/opt-in, definice 

tzv. zájmového spolku byla zpřesněna, aby 

šlo jen o etablované neziskové subjekty, či 

byla nově zavedena podmínka 

transparentnosti financování). 

 7. ČMKOS vítá v podobě předkládaného návrhu zákona zavedení do 

právní úpravy procesního nástroje kolektivní ochrany individuálních 

práv, který zatím český právní řád postrádá. Nicméně cílem není v obecné 

rovině co nejrychleji, jak je uvedeno v návrhu zákona, toto hluché místo 

Vysvětleno. 

Zákon směřuje na vymáhání práv 

vyplývajících ze soukromoprávních 

poměrů, z tohoto důvodu není možné zařadit 
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v legislativě zaplnit na úkor kvality předkládaného zákona. Předkládaný 

návrh cílí na jedné straně na obecnost a speciálnost předpisu v zájmu jeho 

budoucí flexibility, nicméně na druhé straně zakotvením výjimek vytváří 

prostor pro obsahovou rozpolcenost, která by se pravděpodobně odrazila 

i v nekompatibilitě souvisejících právních předpisů, které by měly zůstat 

po většině takto nedotčeny. Příkladem této vnitřní obsahové 

rozpolcenosti je např. vyloučení z hromadného projednávání práv a 

nároků z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem, když je konstatováno, že jde o nároky, které nejsou 

klasickými občanskoprávními nároky, přičemž to údajně nedovoluje ani 

odlišný postup při vymáhání těchto nároků a je operováno na podporu 

tohoto argumentu nezbytným uplatněním těchto nároků před příslušným 

orgánem veřejné moci před podáním žaloby, toto předběžné projednání 

však nemá, jak judikoval Nejvyšší soud ČR, správní povahu. Nelze tedy 

úplně souhlasit s názorem, že je nutno tento typ řízení z hromadného 

projednání práv vyloučit, ba naopak, jeví se velmi účelné, aby nároky 

z odpovědnosti státu za škody titulem hromadného projednání kryty byly, 

a to v zájmu skupin poškozených uplatňujících individuálně nároky 

bagatelního charakteru, které nemohou být účelně kryty ústavněprávní 

ochranou, ani kontrolním mechanismem Úmluvy a Evropského soudu 

pro lidská práva, přičemž však jejich projednání u soudu bylo u žalob na 

stát nově zpoplatněno a těmto poškozeným se u bagatelních sporů jejich 

vymáhání u soudu většinou nevyplatí. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

do působnosti zákon č. 82/1998Sb., který 

řeší vztahy veřejnoprávní. 

 

Pokud však stát (anebo i ÚSC) jedná v rámci 

soukromoprávních vztahů, není ze zákona 

vůbec vyloučen, a může tak být žalovaným 

v hromadném řízení. 

 8. K přehlednosti záměru zákonodárce v tomto kontextu zamýšleného 

vyloučení nároků z titulu odpovědnosti státu za škodu nepřispívá ani 

v tomto kontextu formulace, že: „Je však třeba zdůraznit, že na rozdíl od 

jiných právních řádů předkládaný návrh stát ani územní samosprávní 

celky automaticky z hromadných žalob nevylučuje. V oblasti 

soukromého práva, kdy stát a územní samosprávné celky jednají 

s ostatními subjekty v rovnoprávném postavení, mohou figurovat jak na 

straně žalující jakožto členové skupiny, tak na straně žalované.“ Tento 

Vysvětleno. 

Naopak, zákon je v tomto ohledu jasný a 

předvídatelný – pokud se vymáhají sporné 

nároky vyplývající z poměrů soukromého 

práva, není ani stát, ani ÚSC vyloučeny. 
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názor navrhovatele jen potvrzuje budoucí nepřehlednost zamýšlené 

úpravy. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 9. Navrhovatel uvádí, že zavedení hromadných žalob do českého 

právního řádu v podobě, která se navrhuje, je čistě politickým 

rozhodnutím a dále argumentuje, že „veškeré ústavněprávní námitky či 

obavy, které proti tomuto institutu směřují, jsou spíše znakem jeho 

nepochopení“. 

Tento názor lze označit za poněkud právně nebezpečný. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno.  

 10. Pokud je zvažováno zřízení rejstříku hromadných žalob, pak je právní 

pokrytí tohoto konceptu rozpracováno vzhledem k naplnění požadavků 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů nedostatečně. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno. 

V návrhu zákona byla výrazně posílena 

ochrana osobních údajů, např. se nově 

nebudou uveřejňovat jmenné seznamy členů 

skupiny ve veřejném rejstříku, nebo se 

ochrana osobních údajů zapracovala do 

řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 

apod. 

 

 11. Navrhovatel zákona zmiňuje v návaznosti na Evropskou úmluvu o 

lidských právech a související judikaturu Evropského soudu pro lidská 

práva možnou kolizi v podobě rozporu s čl. 6 Úmluvy. Tuto závažnou 

okolnost však dále nerozpracovává, když toliko uvádí, že judikatura 

Evropského soudu ve vztahu ke kolektivním žalobám na tomto poli 

neexistuje. 

ČMKOS požaduje věnovat tomuto aspektu návrhu zákona 

podrobnější posouzení. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno. 

 

 12. Důvodová zpráva je v mnohém spíše než legislativním textem 

vyprávěním. Mnohé argumenty z důvodové zprávy jsou spekulativní, 

případně vycházejí z nepřenositelných zkušeností, zejména z amerického 

práva. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
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 13. Závěrem ČMKOS uvádí, že primárním problémem je příliš široce 

vymezený věcný rozsah návrhu zákona, kdy bude možné podat 

hromadnou žalobu i ohledně zaměstnaneckých nároků nebo v případě 

sporů mezi podnikateli. Předložená úprava navíc zavádí odhlašovací 

řízení, což jde proti návrhu Směrnice EU i úpravě ve většině členských 

zemích EU. Dále neposkytuje dostatečnou ochranu před zneužitím 

hromadných žalob. Zákon zavádí   povinnost zpřístupnit důkazní 

prostředky, aniž by ale přitom dostatečně chránil povinného, zejména pak 

obchodní a bankovní tajemství. Nastavený odhlašovací režim také 

významně zatíží soudy, zejména pokud budou muset rozhodovat o 

výplatě peněžitého plnění. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Naopak směrnice předpokládá opt-out u 

bagatelních nároků – viz čl. 6 odst. 3 písm. 

b). 

 

Pokud jde o právní úpravy členských států, 

v posledních 10 letech je opt-out 

jednoznačným trendem, znají ho např. 

právní úpravy Belgie, Norska, Dánska, 

Velké Británie, Španělska, Nizozemska či 

Portugalska. 

 

Přesto byl v návaznosti na připomínku opt-

out výrazně omezen (viz výše u první 

připomínky). 

 

Do zákona byla zakotvena řada dalších 

pojistek proti zneužití (zejm. povinný 

souhlas neziskové organizace se zahájením 

řízení předem, zpřísnění podmínky 

solventnosti, zavedení nové podmínky 

transparentního financování, zpřísnění 

podmínek pro získání akreditace apod.). 
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