
  

VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
JUDr. Michaela Auermüllerová (tel. 22486 
1116, e-mail: 
michaela.auermullerova@mmr.cz) 

1. K části první, K úvodní větě 
Doporučujeme v úvodní větě doplnit text 
„Sb.“ za slova „Zákon č. 99/1963“ a dále pak 
doporučujeme ověřit, zda má být mezi 
novelami zákona uveden i zákon č. 458/2011 
Sb. 
 
 

Akceptováno. 

 2. K části první, K bodu 2 
Doporučujeme upravit úvodní část textu 
novelizačního bodu tak, že slova „a doplňuje 
se věta, která zní:“ budou nahrazena slovy „a 
na konci odstavce se doplňuje věta“. 

Akceptováno. 

 3. K části první, K bodu 6 
Doporučujeme upravit znění novelizačního 
bodu tak, že bude znít:  
V § 42 odst. 2 ve větě první se slova 
„telefaxem nebo“ zrušují a ve větě třetí se 
slovo „telefaxem“ zrušuje. 

Akceptováno. 

   ásti první, K bodu 8 
 dní části novelizačního bodu doporučujeme 

zrušit slova „, která zní:“. 

Akceptováno. 

   ásti první, K bodu 13 
Doporučujeme upravit text novelizačního 
bodu tak, že za slova „V § 129 se“ budou 
vložena slova „za odstavec 1“ a dále 
doporučujeme před slovo „Dospěje-li“ vložit 
označení odstavce. 

Akceptováno. 

   ásti druhé, K článku III 
Doporučujeme čl. III formulovat podle čl. 55 
odst. 3 poslední věta Legislativních pravidel 

Akceptováno. 
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vlády, neboť v tomto případě se mění pouze 
příloha k zákonu. Přikláníme se k názoru, že 
pro daný případ by byla použitelná poslední 
z variant uváděných v čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády (tj. varianta za 
slovem „nebo“).   
 

 7. K části třetí, K bodu 2 
Doporučujeme před text „(3)“ vložit dolní 
uvozovky.  

Akceptováno. 

 8. K části třetí, K bodu 3 
 dní části novelizačního bodu doporučujeme 

zrušit slova „, která zní:“. 

Akceptováno. 

 9. K části třetí, K bodu 4 
Doporučujeme slovo chronologicky dát do 
uvozovek a dále v závěru novelizačního 
bodu před slovem „, zejména“ nahradit slovo 
„slovy“ slovem „slovem“.  
 

Akceptováno. 

 10. K části třetí, K bodu 6 
Doporučujeme upravit text novelizačního 
bodu tak, že za slova „V § 421 se“ budou 
vložena slova „za odstavec 1“. 
 

Akceptováno. 

 11. K části třetí, K bodu 7 
V bodě 7 je navržena novelizace § 423 odst. 
3, avšak podle platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn by mělo jít o novelizaci 
§ 423 odst. 2. Doporučujeme nesoulad 
odstranit.  
 

Akceptováno. 

Ministerstvo kultury 
JUDr. Lenka Houdková 

lenka.houdkova@mkcr.cz 

1. K nadpisu návrhu zákona: 
V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
za číslovku 2019 doplnit čárku.  

Akceptováno. 
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 2.K části první, čl. I, úvodní větě: 
Za číslo novelizovaného zákona (99/1963) 
doporučujme doplnit chybějící zkratku „Sb.“ 
a na závěr výčtu jeho novel uvést zákon č. 
111/2019 Sb. 
 

Akceptováno. 

 3.K části první, čl. I, bodu 2: 
Závěr textu novelizačního bodu 
doporučujeme formulovat takto: „a na konci 
odstavce se doplňuje věta, která zní:“. 
 

Akceptováno. 

 4.K části druhé, čl. III, bodu 2: 
V prvním bodě položky 31 sazebníku 
poplatků doporučujeme slovo „které“ 
nahradit slovem „která“. 
 

Neakceptováno. 
Slovo „které“ se vztahuje k elektronickým datům, nikoliv ke 
slovu „kopie“. 

 5.K části druhé, čl. III, bodu 3: 
V textu novelizačního bodu doporučujeme 
slovo „vkládá“ nahradit slovem „doplňuje“ 
s ohledem na to, že se doplňuje nová položka 
na konec sazebníku poplatků za stávající 
položky, nikoli vkládá mezi ně. 

Akceptováno. 

Ministerstvo zahraničních věcí 
Mgr. Jiří Šlais, tel. 224 182 986 

jiri_slais@mzv.cz 
 

Soudní poplatky mají několik funkcí – 
alokační (fiskální), regulační, motivační. 
Pro efektivní plnění těchto funkcí je třeba 
správně nastavit výši soudního poplatku. Má-
li poplatek plnit svou regulačně-motivační 
funkci, pak jeho výše musí být taková, aby 
pokud možno co nejvíce eliminovala 
negativní či pozitivní externality. Musí být 
tedy stanoven v takové výši, aby odrážel 
rozdíl mezi soukromými a společenskými 
mezními náklady - jen tehdy může poplatek 
naplnit očekávanou funkci. S ohledem na 
velký potenciál podávání šikanózních návrhů 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
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na zahájení hromadného řízení je pak třeba 
věnovat regulačně-motivační funkci 
soudních poplatků zvýšenou pozornost. 
Důvodová zpráva se blíže nevěnuje tomu, 
zda byla provedena analýza externalit 
při podávání hromadných žalob (pouze 
lakonicky konstatuje, že konkrétní výše 
soudního poplatku byla určena tak, aby 
odrazovala od podávání zneužívajících 
žalob). Ze zvoleného řešení promítnutého do 
návrhu doplnění přílohy zákona o soudních 
poplatcích lze však dovodit, že spíše analýza 
provedena nebyla. 
Vzhledem k rozdílné výši externích nákladů 
v jednotlivých případech (zejm. v závislosti 
na hodnotě předmětu sporu) nelze souhlasit 
s tvrzením, že paušálně stanovená výše 
soudního poplatku bude účinně odrazovat od 
podávání zneužívajících žalob. Ostatně již 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) k věcnému záměru zákona 
o hromadných žalobách byla jako 
nejvhodnější varianta pro určování výše 
soudního poplatku identifikována 
varianta kombinace pevně stanovené 
částky a procentní sazby. Tamtéž je 
uvedeno, že nebyly identifikovány relevantní 
nevýhody této varianty. Toto řešení podpořili 
někteří účastníci meziresortního 
připomínkového řízení k věcnému záměru 
zákona o hromadných žalobách (např. MF 
ČR, ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu). Naopak o variantě 
pevně stanovené částky, která byla pojata do 
předkládaného návrhu, závěrečná zpráva 

žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
Soudní poplatek za odhlašovací hromadné řízení byl nicméně 
k těmto připomínkám zvýšen na částku 50 000Kč v nejnižším 
pásmu, tj. do 5 000 000 Kč, a dále nad 5 000 000Kč byl 
stanoven poplatek na 1% z žalované částky. 
 
Pokud je žalováno na 5 000 000Kč, zaplatí žalobce 
v hromadném řízení soudní poplatek 50 000Kč + jistotu ve 
výši 250 000Kč, čili celkem 300 000Kč. V individuálním 
řízení by se při této částce platil SOP ve výši 250 000Kč. 
 
Pokud je žalováno 100 000 000Kč, platil by se SOP ve výši 
1 000 000Kč + jistota ve výši 5 000 000Kč, celkem tedy 
6 000 000Kč. V individuálním řízení by se přitom při stejné 
částce platilo „jen“ 2 600 000Kč. 
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RIA uvádí, že „[n]evýhodou této varianty je 
však přílišná paušalizace. Fiskální a zejména 
regulační funkce soudního poplatku je v této 
variantě do značné míry popřena. 
V některých případech by mohla být výše 
soudního poplatku příliš vysoká, v jiných 
naopak příliš nízká. Zejména ve druhém 
případě by to mohlo vést ke zneužívání 
hromadných žalob.“ (str. 158 závěrečné 
zprávy RIA). Není proto jasné, proč byla 
do návrhu zákona nakonec pojata tato – 
již podle závěrečné zprávy RIA nevhodná 
– varianta, která do značné míry 
neumožňuje takto stanovenému soudnímu 
poplatku plnit jeho funkci. 
V důvodové zprávě se uvádí, že paušální 
částky byly nakonec zvoleny z toho důvodu, 
že v první fázi řízení, ve které bude soud 
zkoumat přípustnost hromadné žaloby, 
nebude možné určit celkovou žalovanou 
částku. I s tímto problémem se závěrečná 
zpráva RIA vypořádává, když správně uvádí, 
že regulační funkci v certifikační fázi řízení 
splní pevně stanovená část poplatku a 
procentní část poplatku následně soud 
doměří poté, co již bude postaveno najisto, o 
jakou částku se řízení vede. 
MZV se ztotožňuje se závěrem uvedeným 
v závěrečné zprávě RIA, že stanovení výše 
poplatku kombinací paušální částky a 
procentní sazby je nejvíce spravedlivé a 
zároveň respektující základní funkce, 
které placení soudního poplatku plní (str. 
159 závěrečné zprávy RIA). 
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Dále je třeba zdůraznit, že úprava výše 
poplatku by neměla brát v úvahu přednostně 
(nižší) nákladnost hromadných řízení pro stát 
(jak z důvodové zprávy implicitně plyne), 
neboť v tom případě úprava neúměrně 
upřednostňuje alokační (fiskální) funkci 
soudního poplatku před jeho dalšími 
funkcemi. 
S ohledem na výše uvedené nelze bez dalšího 
souhlasit se závěrem, že „stanovená výše 
soudních poplatků spolu s dalšími nástroji 
finančního charakteru bude v praxi 
představovat dostatečnou zábranu chránící 
potenciální žalované před podáváním 
zneužívajících žalob, aniž by však zároveň 
tato opatření vedla k tomu, že hromadné 
žaloby budou fakticky nevyužitelné“ (str. 26 
důvodové zprávy). MZV proto doporučuje 
provést důkladnější analýzu variant 
způsobu výpočtu soudního poplatku a 
jeho navrhované výše, pokud jde o jeho 
paušální část, a to s využitím přístupu 
ekonomické analýzy práva tak, aby 
poplatek skutečně plnil nejen funkci 
fiskální, ale též regulační a motivační. 
 

Ministerstvo zemědělství 
Mgr. Kamila Brunovská 

kamila.brunovska@mze.cz 
 

 1. K části první, Čl. I, bodu 4 - § 40d, odst. 
2: Doporučujeme v případě převodu 
listinných písemností do elektronické 
podoby vyžadovat autorizovanou či prostou 
konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 

Vysvětleno. 
Úprava elektronického spisu byla diskutována na expertní 
pracovní skupině, kde bylo zastoupeno na 7 soudců a další 
justiční personál (vedoucí kanceláře apod.). Na základě 
diskuzí na této pracovní skupině bylo nakonec, zejména 
vzhledem k tomu, že se soudy prvního a druhého stupně 
neustále potýkají s nedostatkem personálu, rozhodnuto, že 
přinejmenším v prvních letech se budou do elektronického 
spisu listinné písemnosti scanovat, neboť množství listinných 
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spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů. Použití prostého elektronického 
obrazu listinných dokumentů je podle 
našeho názoru nesystémovým řešením, 
které nemá právní relevanci originálu a 
bude tudíž nutné vyžadovat i existenci a 
uložení originálu listinného dokumentu, což 
ostatně předpokládá § 40d odst. 3. Strany 
sporu se pak např. nebudou moci 
spolehnout na to, že si při vzdáleném 
nahlížení do spisu prohlížejí originálu věrný 
dokument. Spory o věrnost dokumentů pak 
budou zbytečně zatěžovat soudní řízení. 

písemností na soudech nižšího stupně je i přes pokračující 
digitalizaci české společnosti stále vysoké a pokud by měl 
personál na soudu veškeré listinné písemnosti, které soudy 
zejména prvního stupně každý den obdrží, do spisu 
autorizovaně konvertovat, soudy by tím byly zcela 
paralyzovány. 
 
Pokud jde o listinnou přílohu, zde upozorňujeme na to, že ani 
stávající moderní technologie nedovedou konvertovat listinné 
důkazní prostředky, u nichž se zkoumají např. pravost či stáří 
podpisu tak, aby elektronické kopie plně nahradily listinu. 
Proto i kdyby se zavedla povinnost podání účastníků do spisu 
autorizovaně konvertovat, neznamenalo by to v praxi, že by 
nebyla „listinná příloha“ nezbytná, protože by se do ní musely 
tak jako tak umisťovat originály listin sloužících jako důkazní 
prostředek. 
 
Ačkoliv by tedy byl předkladatel rád, pokud by bylo možné 
elektronizaci již od počátku provést plně, personální ani 
technické vybavení soudů ve spojení s množstvím listin 
zasílaných účastníky na soudy to bohužel neumožňuje. 
 
 

  2. K část první, Čl. I, bodu 4 - k § 40d, odst. 
3: Není zřejmé, jakým způsobem mohou 
být dokumenty v listinné podobě součástí 
přílohy elektronického spisu. Tato 
konstrukce by si podle našeho názoru 
zasloužila podrobnější vysvětlení v 
důvodové zprávě. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo zdravotnictví 
Mgr. Jan Knytl, tel. 224 182 986 

jan.knytl@mzcr.cz 
 

 
 1. V úvodní větě za číslo „99/1963“ 

doporučujeme doplnit text „Sb.“. 
 

Akceptováno. 
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 2. V části první  doporučujeme v bodě 
2 slova „a doplňuje se věta, která zní:“ 
nahradit slovy „a na konci odstavce se 
doplňuje věta“. 

Akceptováno. 
 

 3. V části první  doporučujeme bod 6 
upravit tak, že ve větě první se slova 
„telefaxem nebo“ zrušují a ve větě třetí se 
slovo „telefax“ zrušuje. Bod by pak měl být 
uveden ve znění:  „V § 42 odst. 2 ve větě 
první se slova „telefaxem nebo“ zrušují a ve 
větě třetí se slovo „telefaxem“ zrušuje.“. 

Akceptováno. 
 

 4. V části první doporučujeme bod 8 v 
souladu s čl. 58 odst. 6 písm. j) legislativních 
pravidel slova „, která zní“ odstranit. Nově 
vkládaná věta by pak neměla být uváděna na 
samostatném řádku. 

Akceptováno. 
 

 5. V části první  doporučujeme v 
bodech 11 a 13 doplnit číselné označení nově 
znějících odstavců. 

 Akceptováno. 
 
 

  6. V části první  doporučujeme bod 14 
upravit v souladu s čl. 58 odst. 3 písm. b) 
legislativních pravidel. Bod by tedy měl znít: 
„14. V § 374 se na konci odstavce 1 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 
které zní: …“. Ze stejného důvodu je třeba 
provést obdobnou úpravu i v bodě 15. 
 

Akceptováno. 

  7. V části třetí doporučujeme v bodě 2 doplnit 
spodní uvozovky před označení nově 
znějícího odstavce 3. 

Akceptováno. 

  8. V části třetí v bodě 3 doporučujeme slova 
„, která zní“ vypustit. Nově vkládaná věta by 
pak neměla být uváděna na samostatném 
řádku. 
 

Akceptováno. 
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  9. V části třetí doporučujme v souladu s čl. 
58 odst. 2 písm. i) legislativních pravidel bod 
6 uvést ve znění „V § 421 se za odstavec 1 
vkládá nový odstavec 2, který zní:…“. 
 

Akceptováno. 
 

 . 10. V části třetí v bodě 7 doporučujeme 
napravit pravděpodobnou písařskou chybu, 
podle platného znění by mělo dojít ke změně 
v odstavci 2 (nikoliv 3, ten ani v platném 
znění není uváděn). 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Petra Soklová, 

e-mail: petra.soklova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 317 

 

1. Obecně: 
 S ohledem na zásadní připomínky, které 

Ministerstvo vnitra uplatnilo k návrhu 
zákona o hromadných žalobách, zejména na 
požadavek, aby návrh zákona o hromadných 
žalobách byl předložen až spolu s návrhem 
nového civilního řádu soudního, popř. až 
po jeho přijetí, požadujeme rovněž návrh 
zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o hromadných 
žalobách, předložit až v situaci, kdy 
legislativním procesem projde civilní řád 
soudní. Domníváme se, že jen tak lze zajistit 
jednotnost a aplikovatelnost nově 
navrhovaných institutů.   

 Některé změny jsou navrhovány se 
zdůvodněním nutnosti modernizace a 
zvýšení efektivity justice po stránce 
využívání moderních technologií, tzv. 
„elektronizace justice“. Domníváme se, že 
tato problematika (např. elektronický spis a 
elektronická komunikace se soudem) by 
neměla být součástí doprovodného zákona 
k zákonu o hromadných žalobách, nýbrž by 
si zasloužila samostatný komplexní návrh, 

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 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) Vysvětleno 
Požadavek na elektronizaci justice, resp. její posílení vyplynul 
z komentáře Komise RIA Úřadu vlády, která návrhu věcného 
záměru zákona o hromadných žalobách vytýkala malý důraz 
na moderní technologie a jejich využívání v soudním řízení. 
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který by k potřebné elektronizaci přispěl. 
V této souvislosti upozorňujeme na 
skutečnost, že, je-li navrhován zákon, který 
si vyžádá novelu jiného zákona nebo více 
zákonů, lze v rámci těchto novel upravovat 
pouze věci, jež bezprostředně souvisejí se 
zákonem, který novelu jiných právních 
předpisů vyvolal, tedy dle čl. 54 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády lze upravit 
pouze věci bezprostředně související s 
návrhem zákona o hromadných žalobách. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

Aby bylo této připomínce učiněno za dost, byla do návrhu 
zákona tato skutečnost doplněna, nicméně vzhledem k tomu, 
že nejde čistě o otázku hromadného řízení, že jde o 
problematiku, která má výrazně širší dopad, bylo rozhodnuto 
o zakotvení příslušné úpravy přímo do občanského soudního 
řádu. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 2. K čl. I bodům 4 a 15 – k § 40c a § 374a 
písm. g) zákona č. 99/1963 Sb.: 

 Z daného ustanovení není zcela zřejmé, zda 
bude elektronický spis součástí některého ze 
stávajících informačních systémů veřejné 
správy, případně zda se zřizuje nový 
informační systém veřejné správy. V případě 
zřízení nového informačního systému 
veřejné správy by měla být v navrhovaném 
zákoně tato skutečnost výslovně upravena 
současně s informací, kdo bude správcem 
nově zřizovaného informačního systému, zda 
bude informační systém veřejně přístupný či 
nikoliv, a konečně také rozsah údajů, které 
budou v informačním systému vedeny. 
Uvedené náležitosti nelze ponechat úpravě 
podzákonnému právnímu předpisu, takový 
postup by znamenal doplnění navrhovaného 
zákona, nikoliv jeho provádění, jenž má být 
primárním účelem prováděcího právního 
předpisu. Navrhovaný § 40c proto 

Ad 1) Akceptováno. 
Do odůvodnění byl doplněn vztah elektronického spisu ke 
stávajícím informačním systémům veřejné správy. 
 
Znění předmětného ustanovení v obecné rovině pojednává o 
elektronickém spisu v rezortu justice, který může být 
v různých informačních systémech; nicméně tato úprava míří 
na nový informační systém veřejné správy eSPIS, jehož 
správcem bude Ministerstvo spravedlnosti ČR [uvedeno v § 
40c)]. 
 
eSPIS bude obsahovat údaje podle NSSES a dále údaje dle 
jednotlivých agend. Jelikož je množství údajů enormní 
množství, nadto se liší dle agendy, nepovažujeme za vhodné 
takto rozsáhlý výčet v zákoně uvádět.   
 
 
 
Ad 2) Akceptováno 
Do odůvodnění bude blíže rozvedeno, jak by mělo nahlížení 
do soudního spisu fungovat. V této souvislosti však 
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požadujeme zpřesnit ve výše uvedeném 
smyslu. V případě, že bude elektronický spis 
veden v již zřízeném informačním systému 
veřejné správy, je třeba výslovně uvést, v 
rámci kterého informačního systému bude 
veden. 

 Rovněž není v navrhované právní úpravě ani 
v důvodové zprávě postaveno na jisto, jakým 
způsobem budou osoby nahlížející dálkově 
do elektronického spisu ztotožňovány, tj. zda 
se předpokládá použití elektronické 
identifikace podle zákona č. 250/2017 Sb., 
o elektronické identifikaci a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 
(nařízení eIDAS), nebo zda se předpokládá 
využití údajů sloužících k přihlášení 
do datové schránky či jiný způsob. 
Požadujeme v tomto směru alespoň doplnit 
důvodovou zprávu. 

 V uvedeném kontextu upozorňujeme, že 
pokud má do elektronického spisu 
nahlédnout osoba v roli zástupce, ať již na 
základě smlouvy (typicky advokát) nebo 
zástupce v určité roli (jednatel společnosti s 
ručením omezeným, předseda spolku, rodič 
nebo opatrovník), musí být předpokládaný 
informační systém elektronického spisu 
schopen ověřit, zda fyzická osoba, která 
hodlá do elektronického spisu nahlédnout, je 
v roli zástupce. V tomto směru ovšem právní 
úprava i důvodová zpráva mlčí. Požadujeme 
doplnit do důvodové zprávy vysvětlení, 
jakým způsobem bude tato problematika 
řešena. 

nepovažuje předkladatel za potřebné takovéto podrobnosti 
uvádět na úrovni zákona – obecného procesního kodexu. 
Přístup, že se dané otázky řeší až na podzákonné úrovni, je 
zcela běžný již dnes. Například nahlížení do „obyčejného“ 
listinného spisu také není řešeno na úrovni zákona, ale až 
v prováděcí vyhlášce o jednacím řádu pro okresní a krajské 
soudy (§ 8), a detailně je dokonce rozvedeno až v instrukci 
Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitřní 
kancelářský řád (viz § 188 a násl. VKŘ). 
 
Ke konkrétnímu postupu: 
 
eSPIS bude pomocí napojení na základní registry ztotožňovat 
osoby v řízení (účastníky, zástupce aj.). eSPIS  bude připraven 
na autentizaci uživatelů (v tomto případě veřejnosti) pomocí 
přístupových údajů k DS nebo elektronických občanských 
průkazů a tedy na napojení na NIA (národní identitní autorita). 
 
eSPIS umožní nahlížení do spisu subjektům řízení a právním 
zástupcům subjektů řízení. eSPIS na základě ztotožnění osoby 
v evidenci subjektů řízení/evidenci zástupců subjektů řízení 
přiřadí v informačním systému konkrétní osobu s konkrétní 
rolí k dotčenému řízení (spisu). 
 
Např. osoba se přihlásí na Portálu občana prostřednictvím NIA 
do spisů, ve kterých figuruje jako účastník řízení nebo zástupce 
účastníka řízení a nahlíží do konkrétních spisů, ve kterých je 
vedena.  
 
 
Ad 3) Akceptováno. 
eSPIS umožní nastavit v elektronickém spisu u ztotožněné 
osoby (zástupce) roli „zástupce subjektu řízení“. Pokud 
fyzická osoba vystupuje v různých řízeních (spisech) 
v různých rolích, na základě určení konkrétní role mu bude 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

umožněno do spisu nahlížet. Dále uvádíme, že tato 
problematika je řešena i na úrovni právnická osoba x fyzická 
osoba, kdy se bude jedna osoba s různými rolemi přihlašovat 
pro nahlížení do spisu způsobem, jaký její roli náleží 
(právnická osoba pomocí DS zřízené právnické osobě aj.). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 Doporučující  
 4.K čl. I bodu 2 – k § 40 odst. 5 zákona č. 

99/1963 Sb.: 
 Nepovažujeme za vhodné zcela 
rezignovat na přepis záznamu. Přestože 
si uvědomujeme, že některé věty nejsou pro 
řízení stěžejní, je dle našeho názoru nezbytné 
zachovat „přepis podstatného obsahu 
záznamu“, neboť právě u těch 
nejdůležitějších částí mohou rozhodovat i 
jednotlivé části vět. V daném smyslu 
doporučujeme ustanovení upravit. 
 

Akceptováno. 
Na přepis podstatného obsahu záznamu není rezignováno, 
naopak. Záměrem předkladatele je přepis záznamu zachovat, 
avšak jeho obsah by měl být nikoliv doslovný, ale jen shrnutí 
toho podstatného. Z důvodu opatrnosti bylo však ustanovení 
upřesněno následovně: 
 
V přepisu záznamu nebo jeho části se označí projednávaná 
věc, uvedou se přítomní, datum pořízení záznamu, datum 
vyhotovení přepisu a doslovný strukturovaný přepis přepis 
podstatného obsahu záznamu. Přepis podepisuje osoba, která 
jej vyhotovila. 
 
 

 5.K čl. I bodu 4 – k § 40d odst. 1 zákona č. 
99/1963 Sb.: 
 Doporučujeme nahradit slovní 
spojení „písemnosti pořizované soudem“ 
vhodnějším výrazem. Ze slova „pořizované“ 
nelze jasně dovodit, o jaké písemnosti se má 
jednat. Zda to budou listiny, které si soud 
vyžádá, nebo to budou ty písemnosti, které 
soud sám vyhotovuje.  
 

Akceptováno. 
Slovo „pořizované“ bylo nahrazeno slovem „vyhotovované“.  

 6.K čl. I bodu 7 – k § 42 odst. 5 zákona č. 
99/1963 Sb.: 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
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 Máme určité pochybnosti o celkově 
pozitivním dopadu zavedení povinnosti 
obligatorní komunikace se soudy ze strany 
všech držitelů datových schránek zřízených 
ex lege, tj. i subjektů odlišných od orgánů 
veřejné moci. V první řadě je nutno 
upozornit na limitovanou kapacitu datových 
zpráv zasílaných z většiny datových 
schránek (20 MB). Na rozdíl od písemností 
soudů se podání vyznačují větším množstvím 
příloh, což pochopitelně zvyšuje celkovou 
velikost datové zprávy. Rovněž e-maily jsou 
kapacitně omezeny (subjekty odlišné od 
orgánů veřejné moci začasté využívají 
freemaily), nehledě na fakt, že na rozdíl od 
datových schránek nelze plně zaručit 
diskrétnost zásilky.  Situace, kdy bude nutno 
sáhnout k náhradnímu podání v listinné 
podobě, tak nemusí být ojedinělé. Nutno 
upozornit též na fakt, že se u povinných 
subjektů zvýší poptávka po příslušném 
technickém vybavení, zejména scannerech.  

 Zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. 
došlo ke zvýšení technologické neutrality 
právního řádu, pokud jde o právní úpravu 
elektronického podepisování. Konkrétní 

Jakkoliv předkladatel chápe omezenost využití elektronického 
zasílání podání, zejména pokud jde o datové schránky, přesto 
se uvedená povinnost dosud v insolvenčním řízení osvědčila.  
 
V odůvodnění však bylo zdůrazněno, že tam, kde není 
z technického důvodu možné podání učinit elektronicky. 
 
Aby v praxi nevznikaly pochybnosti, bylo rovněž upraveno 
znění následovně (vypuštěno „výjimečně“): 
 
Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání 
podle věty první, lze je s uvedením důvodu učinit v listinné 
podobě. 
  
Dikce ustanovení byla zároveň upravena ve smyslu 
připomínky č. 2. 
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technologie (např. specifikace typu 
elektronického podpisu) byly ze zvláštních 
zákonů vypuštěny a určení technologie bylo 
koncentrováno v zákonu č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, eventuálně v dalších 
IT zákonech. Výsledky tohoto úsilí by bylo 
vhodné zachovat, a proto navrhujeme pro 
nadbytečnost vypustit slova „podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem“. 
Z jiných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb. 
vyplývá, že písemné podání musí být 
podepsáno, pročež je zřejmé, že je-li učiněno 
elektronicky a nepřipadá v úvahu aplikace 
jakékoliv fikce podpisu, je nutno toto podání 
podepsat, a v případě, že je jako podpisové 
technologie využito elektronického podpisu, 
musí být s ohledem na příslušná ustanovení 
zákona č. 297/2016 Sb. užit uznávaný 
elektronický podpis. 
 

 7.K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
 Navržené přechodné ustanovení v konečném 

důsledku povede k tomu, že budou  
do elektronické podoby převáděna veškerá 
dosud neskončená soudní řízení, kde je 
veden listinný spis, což s sebou ponese nejen 
nároky finanční, časové, ale  
i personální. Postrádáme kvantifikaci těchto 
dopadů na soudní soustavu. 

 Doporučujeme přechodné ustanovení 
přeformulovat za využití legislativně 
ustálených frází, slova „platí i pro“ 
považujeme za nevhodná. Jelikož se jedné o 
procesní právní předpis, je nutné upravit, 

Vysvětleno. Akceptováno. 
Zákon i nadále počítá s paralelní existencí listinného a 
elektronického soudního spisu – viz § 40b, podle kterého se o 
každém sporu vede spis v listinné nebo v elektronické podobě 
a který zůstává úpravou nedotčen. I nadále se tedy počítá s tím, 
že dosavadní řízení doběhnou na podkladě dosavadních spisů 
bez nutnosti jejich převádění do elektronické podoby. 
 
Přechodné ustanovení se týká zejména přepisu záznamu, 
využívání telefaxu či povinnosti komunikovat se soudy 
elektronicky, má-li osoba povinně zřízenou datovou schránku 
i bez žádosti. 
 
Přechodné ustanovení bylo přeformulováno následovně: 
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jakým způsobem se dokončí řízení podle 
tohoto zákona, která nebyla pravomocně 
skončena. 
 

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 
99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 
99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají 
zachovány. 

 
 
 
 
 

 Připomínky legislativně-technické  
 8.K nadpisu: 

 V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme za 
slovy „ze dne ….2019“ doplnit chybějící 
čárku. 
 

Akceptováno. 
 
 

 9.K čl. I bodu 2 – k § 40 odst. 5 zákona č. 
99/1963 Sb.: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „doplňuje se věta, která zní:“ nahradit 
slovy „na konci odstavce se doplňuje věta“. 
 

Akceptováno. 
 

 10.K čl. I bodu 6 – k § 42 odst. 2 zákona č. 
99/1963 Sb.: 
 Doporučujeme za slova „nebo“ a“ 
vložit slovo „slovo“. 
 

Akceptováno. 
 

 11.K čl. I bodu 8 – k § 43 odst. 1 zákona č. 
99/1963 Sb.: 

Akceptováno. 
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 Navrhujeme slova „, která zní:“ 
vypustit pro nadbytečnost, viz čl. 58 odst. 6 
písm. j) Legislativních pravidel vlády. 
 

 12.K čl. I bodu 13 – k § 129 odst. 2 zákona 
č. 99/1963 Sb.: 
 Podle čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 129 se za odstavec 1 vkládá nový 
odstavec 2, který zní:“. 
 

Akceptováno. 
 

 13.K čl. I bodu 14 – k § 374 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Doporučujeme předmětný 
novelizační bod uvést do souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
a formulovat jeho úvodní část následujícím 
způsobem: „V § 374 se na konci odstavce 1 
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno e), které zní:“. 
 
 

Akceptováno. 
 

 14.K čl. I bodu 15 – k § 374a písm. f) 
zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Navrhujeme přeformulovat znění 
novelizačního bodu na: „V § 374a se na 
konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno g), které zní:“, dle čl. 58 
odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 

 15.K čl. III bodům 1 až 3 – k příloze 
zákona č. 549/1991 Sb.: 

 Doporučujeme upravit novelizační body, 
zejména v úvodních částech vynechat slova 

Akceptováno. 
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odkazující na „Sazebník poplatků“ (srov. 
např. zákon č. 258/2016 a formulaci 
novelizačních bodů). 

 V bodě 1 je nutné uvést, že se nový bod 
vkládá za bod 12. 

 Dále v úvodní části novelizačního bodu 3 
navrhujeme slova „Položku 40 vkládá nová 
Položka 41“ nahradit slovy „položku 40 
vkládá nová položka 41“. 
 

 16.K čl. IV – k přechodnému ustanovení: 
 Není nám zřejmý význam daného 
přechodného ustanovení. Typicky bývá pro 
novelu zákona o soudních poplatcích 
stanoveno, že na řízení zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije 
zákon č. 549/1991 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Nevidíme důvod, proč by se tato konstrukce 
neměla uplatnit i u předložené novely. 
 

Vysvětleno. 
Některé z poplatků, např. požadavek na zaslání datové zprávy 
nebo poskytnutí nosiče, mohou být vybírány i v průběhu 
jednotlivých řízení (jakkoliv nejsou pochopitelně nezbytně na 
průběh řízení navázány). Není přitom důvodu, aby tato řízení 
byla od poplatku osvobozena nebo byl vybírán poplatek nižší 
nežli mimo již probíhající řízení či v zahájených řízeních. 

  
17.K čl. V bodu 3 – k § 184 odst. 1 zákona 
č. 182/2006 Sb.: 
 Doporučujeme slova „, která zní:“ 
vypustit pro nadbytečnost, dle čl. 58 odst. 6 
písm. j) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 

 18.K čl. V bodu 4 – k § 421 odst. 1 zákona 
č. 182/2006 Sb.: 
 Navrhujeme slovo „chronologicky“ 
uvést v uvozovkách. Slovo „slovy“ 
doporučujeme nahradit slovem „slovem“. 
 

Akceptováno. 
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 19.K čl. V bodu 6 – k § 421 odst. 2 zákona 
č. 182/2006 Sb.: 
 Dle čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády v úvodní části 
novelizačního bodu doporučujeme za slovo 
„se“ vložit slova „za odstavec 1“.  
 

Akceptováno. 
 

  
20.K čl. VI – k přechodnému ustanovení: 
 Obdobně jako u výše uvedených 
připomínek doporučujeme přeformulovat 
znění přechodného ustanovení tak, aby 
upravovalo způsob vedení řízení dle 
insolvenčního zákona zahájených přede 
dnem nabytí účinnosti předkládaného 
zákona. 
 

Neakceptováno. 
Pravidlo je nezbytné z důvodu úpravy v § 421 a 423, které jen 
zpřesňují stávající úpravu insolvenčního rejstříku a musí platit 
i pro řízení dosud vedená. 

Ministerstvo financí 
JUDr. Jiří Beran 

Mgr. Miroslav Keltner 
JUDr. Stanislava Vosková 

Stanislava.Voskova@mfcr.cz 
VO 2901 

 

1. Zásadní připomínka: 
Nesouhlasíme s tvrzením, že nemůže být 
pochyb o tom, že přijetí úpravy hromadných 
žalob je ve shodě se směřováním a cíli EU. 
Jak jsme již uváděli v rámci připomínek k 
návrhu zákona o hromadných žalobách, 
argumentace ke směrnici o zástupných 
žalobách je značně zkratkovitá a nyní po 
prostudování návrhu směrnice nelze uzavřít, 
že návrh zákona o hromadných žalobách je v 
souladu s touto směrnicí, neboť dikce návrhu 
směrnice je odlišná a zavádí institut, který 
bude následně nezbytné transponovat, což 
znamená, že současný návrh zákona o 
hromadných žalobách nebude možné bez 
dalšího označit jako zákon, který transponuje 
tuto směrnici.  

 

Akceptováno. 
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. 
Toto bylo též záměrem předkladatele. 
 
Na základě této připomínky došlo k opětovné kontrole návrhu 
a byly identifikovány dvě oblasti, v nichž není se směrnicí dán 
soulad. Konkrétně jde o podmínku transparentního 
financování, a dále vymezení neziskového subjektu v souladu 
se směrnicí. Konečně došlo k výraznému posílení role 
neziskového subjektu, zejména pokud jde o odhlašovací 
hromadné řízení. 
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Tato připomínka je zásadní 
  2.Na str. 9 důvodové  zprávy doporučujeme 

vyjasnit, jak bude probíhat odvolání žalobce 
a kde je pro tento postup úprava v zákoně? 
Návrh zákona o hromadných žalobách 
hovoří pouze o odvolání správce skupiny (§ 
17 návrhu). Není ovšem řečeno, jak bude 
řešena situace, kdy žalobcem nebude správce 
skupiny. 
 

Akceptováno. 
Úprava odvolání byla zobecněna na úpravu odvolání žalobce. 
 

  3.Doporučujeme přepracovat část důvodové 
zprávy na str. 13 a 14 – Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem. Důvodová zpráva zde např. v 
prvním odstavci hovoří o vytknutí několika 
skutečností, přičemž následně vytkne pouze 
odkaz na důvodovou zprávu k návrhu zákona 
o hromadných žalobách. Následně by mělo 
být uvedeno samotné posouzení navrhované 
právní úpravy prizmatem ústavního pořádku, 
nicméně k tomuto je jen stručně uvedeno 
obecné shrnutí stanovení výše soudního 
poplatku, aniž by byly hlouběji řešeny změny 
ostatních zákonů. 
 

Akceptováno. 
 

  4.Z formálního hlediska upozorňujeme na 
překlepy v Důvodové zprávě, např. str. 8 
odstavec 1: Dualita procesního postavení 
žalobce (pro účely "hromadného" řízení)…, 
str. 10 odst. 5: Tato pravidla, "která" začasté 
jako implementační normy…Jednak 
neexistuje žádné zásadní odůvodnění, proč 
by "měla" být…, str. 11 odst. 1: Přijetí 
zákona o hromadných žalobách nevyvolá ani 
potřebu novelizovat ustanovení zákona č. 

Akceptováno. 
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6/2002 Sb., o soudech a soudcích, "neboť" 
otázka organizace …,str. 13 odst. 2: Přesto 
byla identifikována vybraná pravidla, 
"která"…,str. 17 poslední odstavec: 
Korupční rizika jsou teoreticky spojena  
s každým nově "zaváděným" institutem… 
.Očekáváme, že důvodová zpráva dozná 
zpřesnění na základě meziresortního 
připomínkového řízení, a že tedy tyto 
formální nedostatky budou odstraněny. 
 

  5.Část první čl. I bod 4: Legislativní zkratku 
„(dále jen „ministerstvo“)“ pro Ministerstvo 
spravedlnosti je třeba zavést již v § 27, kde je 
tento termín použit poprvé. V zájmu toho je 
třeba jako první novelizační bod formulovat 
uvedenou úpravu v § 27 odst. 3 a v § 40 odst. 
1 nahradit slova „Ministerstvo spravedlnosti 
(dále jen „ministerstvo“)“ slovem 
„ministerstvo“.  
 
Současně upozorňujeme, že v OSŘ se termín 
„Ministerstvo spravedlnosti“ používá i v § 
46c odst. 1, a proto by měla být legislativní 
zkratka „ministerstvo“ použita i zde. 
Znamenalo by to formulaci dalšího 
novelizačního bodu.  
 
Dále doporučujeme vložit za slova 
„Elektronický spis je“ slovo „soudní“, 
protože považujeme za vhodné dodržet 
terminologii uvedenou v § 44 odst. 1. 
 
Doporučujeme doplnit § 40c odstavcem 3 
tohoto znění: 

 Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Pojem „soudní spis“ je užit jen v § 44, jinde v zákoně se hovoří 
jen o „spisu“. Z tohoto důvodu považujeme za zbytečné slovo 
„soudní“ v zákoně akcentovat.  
 
S pojmem „elektronický spis“ ostatně pracuje i vyhláška o 
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (konkrétně § 8 odst. 
3).  
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„(3) Ustanovení § 44 se použije obdobně.“.  
 
Máme za to, že v § 40c chybí provázanost s 
§ 44. Mělo by být zřejmé, kdo bude mít právo 
nahlížet do elektronického spisu. Důvodová 
zpráva uvádí, že se nebude jednat o veřejný 
rejstřík, resp. spis nebude přístupný 
veřejnosti, ale pouze určitému okruhu osob, 
zákon však mlčí. Provázanost s § 44 by bylo 
možné dovodit, pokud by alespoň do 
odstavce 1 bylo doplněno, že se jedná o 
soudní spis. Z důvodu právní jistoty však 
doporučujeme uvést odkaz na obdobné 
použití výslovně. 
 

Z důvodu opatrnosti však bylo v odůvodnění zdůrazněno, že 
se na elektronický spis pochopitelně aplikuje i § 44, neboť jde 
o soudní spis. 
 

  6.Bod 13 - § 129 odst. 2: doporučujeme 
vypustit část věty „,který je dostupný 
způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 
Ustanovení je nadbytečné, uvedené je již 
obsaženo v § 40c odst. 2. Jinak je třeba text 
jako odstavec 2 označit. 
 

Vysvětleno. 
Uvedené je potřebné zdůraznit proto, že ne vždy může být 
elektronický spis přístupný dálkově (např. z důvodu výpadku 
apod.). Ustanovení však bude upraveno na „odst. 2“. 

  7.Čl. II – Přechodné ustanovení 
doporučujeme formulovat takto: 
 
„Řízení zahájená přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 99/1963 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 
99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní 
účinky úkonů, které v řízení nastaly přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
zůstávají zachovány.“.  

Akceptováno. 
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  8.Část druhá čl. IV – Přechodné 

ustanovení: doporučujeme slova „zákona; 
právní“ nahradit slovy „zákona. Právní“, tj. 
text článku rozdělit na dvě věty.  
 

Akceptováno. 
 

  9.Část třetí bod 2 - § 162 odst. 3 a bod 3 - 
§ 184 odst. 1: doporučujeme namísto 
nenormativního odkazu na poznámku pod 
čarou použít normativní odkaz „Je-li 
věřitelem žalobce podle zákona 
upravujícího hromadné žaloby…“. 
Poznámka pod čarou nemá normativní 
charakter a mělo by být tedy konkretizováno, 
že se jedná o odkaz na zákon upravující 
hromadné žaloby.  
 

Neakceptováno. 
V insolvenčním zákoně z roku 2006 je využívána technika 
odkazování na jiné předpisy právě v poznámkách pod čarou. 
Rádi bychom tuto úpravu zachovali i do budoucna. 

  Čl. VI – Přechodné ustanovení: 
doporučujeme slova „zákona; právní“ 
nahradit slovy „zákona. Právní“, tj. text 
článku rozdělit na dvě věty.  

Akceptováno. 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
JUDr. Věra Knoblochová 

tel: 224 853 332 
email: knoblochova@mpo.cz 

 
1.Zásadní připomínka: 
1. Požadujeme, aby součástí předloženého 
zákona byla též změna zákona o ochraně 
spotřebitele, a to konkrétně jeho § 25, která 
by spočívala ve vypuštění předmětného 
ustanovení ze zákona. V rámci odůvodnění 
by mělo být vysvětleno, že předpokládaná 
právní úprava, jež představuje (z převážné 
míry) transpozici směrnice 2009/22/ES, je 
promítnuta v zákoně o hromadných 
žalobách. Současně by mělo dojít k podrobné 
analýze, zda nový zákon o hromadných 
žalobách požadavky dotčené směrnice 

Neakceptováno. 
V návrhu zákona o hromadných žalobách a související 
důvodové zprávě 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. 
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skutečně do českého právního řádu plně 
transponuje, či zda je třeba jej v tomto směru 
doplnit. Návrh zákona o hromadných 
žalobách by měl být upraven v případě 
zjištění, že v něm určitá ustanovení směrnice 
promítnuta nejsou. 
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. MPO uvedené úvahy v rámci 
meziresortního připomínkového řízení 
k věcnému záměru zákona o hromadných 
žalobách podpořilo, a proto vyjádřilo zásadní 
nesouhlas s tím, že předložený návrh zákona 
o hromadných žalobách výše nastíněnou 
cestu nerespektoval. 
MPO v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k návrhu zákona 
o hromadných žalobách též připustilo 
alternativní řešení spočívající v tom, že by 
byl zachován duální přístup, tj. jak úprava 
žalob na zdržení se protiprávního jednání 
obsažená primárně v § 25 zákona o ochraně 
spotřebitele, tak nový zákon o hromadných 
žalobách. V takovém případě je však 

Z hlediska kritérií neziskového subjektu byl návrh zákona o 
hromadných žalobách doplněn o obsáhlejší úpravu, která 
kopíruje řešení § 25 OchrSpotř, resp. nové znění po adaptační 
novele k nařízení CPC. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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nezbytné legislativně vyjasnit jejich 
vzájemnou vazbu a sladit podmínky 
podávání žalob, aby neexistovaly dva režimy 
s obdobným cílem, avšak s naprosto 
odlišnými podmínkami, resp. předpoklady 
pro žalující subjekty. Tato úprava by byla 
vhodná v zákoně o ochraně spotřebitele, 
jehož novela by se nutně musela objevit 
v předkládaném změnovém zákoně. 

 2.Připomínky: 
K důvodové zprávě - obecné části: 
doporučujeme provést korekturu textu a 
opravit drobné chyby, jako například v části 
2.3 na straně 10 v předposledním odstavci 
opravit slova „Tato pravidla, které“, správně 
by mělo být uvedeno „Tato pravidla, která“, 
dále slova „proč by měly být „ opravit na 
„proč by měla být“ apod.  
 

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, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o hromadných žalobách, 
považujeme z hlediska legislativního procesu 
hlavního zákona za nevhodně načasovaný, 
neboť doprovodné zákony by vždy měly být 
předkládány k posouzení v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení 
společně s návrhem hlavního zákona, jímž je 
v tomto případě zákon o hromadných 
žalobách. Přestože jsme přesvědčeni, že i 
předkladatel počítá s dalším svázáním 
legislativního procesu k tomuto návrhu 
s návrhem zákona o hromadných žalobách, 
požadujeme, aby se s ohledem na dříve 

Vysvětleno. 
Návrh doprovodného zákona bude projednáván společně 
s návrhem zákona o hromadných žalobách 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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uplatněné připomínky v případě dalšího 
legislativního procesu k návrhu změnového 
zákona vyčkalo na výsledky vypořádání a 
dalšího legislativního postupu návrhu zákona 
o hromadných žalobách. 
 Stále jsme totiž přesvědčení, že je 
institut hromadné žaloby institutem 
občanského soudního řízení a jako takový jej 
(i nadále) považujeme za systematické 
zařadit do úpravy poskytnuté zákonem č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, případně do nového 
civilně-procesního kodexu v rámci 
připravované rekodifikace civilního práva 
procesního. 
 
Odůvodnění: 

Procesní právo v českém právním 
řádu je značně roztříštěno 
a 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. Z tohoto 
důvodu (přehlednosti) si stále stojíme za 
názorem, že by měl být institut hromadných 
žalob začleněn do civilně-procesního kodexu 
a netříštit již tak roztříštěnou úpravu. 

Legislativní proces k doprovodným 
změnovým zákonům by pak měl být kvůli 
přehlednosti a komplexnějšímu posuzování 
striktně spjat s legislativním procesem 
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k primárnímu zákonu, proto považujeme za 
nezbytné, aby aspoň nadále běžel souběžně, 
přestože do mezirezortního připomínkového 
řízení byly návrhy zařazeny zvlášť. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

  2.K čl. I. bodu 4, k navrhovanému znění § 
40c:  

  Ustanovením § 40c odst. 1 návrhu 
zákona předkladatel pro soud jako 
veřejnoprávního původce zavádí zcela novou 
formu vedení spisu, a to spis elektronický, 
který však nemá být veden standardně 
v elektronickém systému spisové  služby, ale 
v informačním systému veřejné správy. 
Návrh zákona tak obchází dosavadní úpravu 
vedení spisové služby soudem, resp. je 
jakousi nepřímou novelizací zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Přitom však 
předkladatel návrhu zákona vůbec 
neupravuje vazbu, kterou bude zajištěno 
řádné vedení elektronického spisu ve spisové 
službě soudu, ale ani další podmínky vedení 
tohoto spisu v informačním systému veřejné 
správy; byť se nepochybně bude jednat o spis 
vedený v elektronické podobě (resp. podle 
navrhovaného znění § 40d odst. 3 spíše vždy 
o spis hybridní), když i předkladatel počítá 
s tím, že na něj nebude možné beze zbytku 
použít ustanovení § 40b odst. 1, ale bude pro 
tyto účely nutné vydat obdobný prováděcí 
předpis. Stejně však není jasné, do jaké míry 
na takto vedený spis bude použitelné 

Vysvětleno. 
Vazba byla doplněna do důvodové zprávy. Obecně se nicméně 
domníváme, že takovým tvrzením (resp. ustanovením) 
nedochází k „obcházení“ dotčených ustanovení zákona 
499/2004 Sb., neboť informační systém veřejné správy eSPIS 
je ve své podstatě nejenom elektronickou spisovou službou, 
ale i informačním systémem pro vedení celé soudní agendy.      
 
K námitce ve vztahu k § 9 zákona č. č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy  (vydávání ověřených 
výstupů z informačních systémů veřejné správy) uvádíme, že 
eSPIS umožní poskytnout autorizované elektronické opisy a 
výpisy dokumentů, včetně všech zákonem požadovaných 
autentizačních prvků (pečeti a časového razítka). Tento 
dokument je označen značkou „opis“  a opatřen 
kvalifikovanou pečetí soudu a kvalifikovaným elektronickým 
časovým razítkem. Dále si dovolujeme uvést, že konkrétní, 
technické, řešení tohoto požadavku náleží dodavateli 
(zhotoviteli) informačního systému eSPIS.  
 
V otázce nahlížení do spisu jiným, než vzdáleným 
(elektronickým) přístupem, uvádíme, že právo účastníků řízení 
nahlížet v budově soudu není elektronickým spisem dotčeno a 
i nadále jim bude umožněno nahlížet při zachování současné 
praxe, kdy se účastníci řízení fyzicky dostaví na pobočku 
příslušeného soudu a za dohledu zaměstnance soudu jim bude 
spis předložen v elektronické podobě (na výpočetním zařízení 
soudu).                   
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ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o 
změně některých dalších zákonů. 
Požadujeme proto úpravu v uvedeném 
smyslu upřesnit a zajistit její jednoznačnou 
vazbu k zákonu č. 499/2004 Sb. a zákonu č. 
365/2000 Sb., a to včetně stanovení kritérií 
pro nahlížení do spisu jinou formou, než 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.                      

 
Odůvodnění: 
 Soud je veřejnoprávní původce, 
kterému je ustanovením § 63 odst. 3 zákona 
č. 499/2004 Sb. uloženo vykonávat spisovou 
službu v elektronické podobě 
v elektronických systémech spisové služby. 
Informační systémy veřejné správy však 
nejsou z povahy věci elektronickými systémy 
spisové služby, a tedy je nutné vyjasnit, zda 
navrhované ustanovení pouze zdvojuje 
vedení spisu soudem v obou systémech nebo 
jak bude zajištěna vazba mezi vedením 
elektronického spisu v infomačním systému 
veřejné správy a plněním povinností soudu 
jako veřejnoprávního původce při vedení 
spisové služby, a to včetně nahlížení do spisu.              
Tato připomínka je zásadní. 
 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

  3.K čl. I. bodu 4, k navrhovanému znění § 
40c odst. 2: 

V ustanovení navrhovaného § 40c 
občanského soudního řádu požadujeme 
zpřesnit úpravu, co do přístupu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

Vysvětleno. 
V soudním právu procesním není obecně na zákonné úrovni 
přístup do spisu řešen ani dnes. Procesní předpisy obecně 
zakotvují toliko právo nahlížet do spisu, přičemž konkrétní 
provedení je ponecháno na prováděcích právních předpisech 
(zejm. § 8 vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské 
soudy) či dokonce na instrukci ministerstva spravedlnosti o 
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Odůvodnění: 
Ustanovení § 40c odst. 2 návrhu 

uvádí, že „elektronický spis je přístupný 
v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“ 

Považujeme proto za nezbytné, i v 
případě, že je úprava zaváděna v obecné 
formě (a jak je uvedeno v důvodové zprávě 
jako příprava legislativy na budoucí 
zavedení elektronického spisu), aby bylo 
rozlišováno, zda jde o nahlížení do spisu 
ve smyslu ustanovení § 44 OSŘ, popřípadě, 
zda prostřednictvím dálkového přístupu 
jsou poskytovány informace „o spise“ i jiným 
osobám než účastníkům řízení a jejich 
zástupcům, popřípadě osobám, které 
prokážou právní zájem či jiné vážné důvody. 

Současně se domníváme, že je 
vhodné uvádět obecné informace i v režimu 
veřejného přístupu, samozřejmě za splnění 
požadavků jiných právních předpisů 
(např. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů apod.). 

Z předkládané úpravy není rovněž 
zřejmé, jakým způsobem bude ověřována 
totožnost osoby, které bude umožněno 
nahlédnout distančním způsobem 
do elektronického spisu. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

vnitřním kancelářském řádu (úprava se řeší zejména v § 188 a 
násl. VKŘ). 
 
Problematika regulace soudního spisu v elektronické podobě 
byla řešena s expertní pracovní skupinou a panovala 
jednoznačná shoda na tom, že by i do budoucna měl být 
obdobný přístup zachován. Tj. že zákon upravuje jen základní 
prvky podoby a nakládání se spisem, vč. nahlížení, 
podrobnosti dále rozvede prováděcí předpis. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byl však způsob nahlížení 
blíže rozveden v důvodové zprávě a dále bylo zmocňovací 
ustanovení pro vyhlášku doplněno i o nahlížení do spisu. 
 
Nahlížení do spisu by mělo být řešeno přes portál občana, kdy 
se osoba prostřednictvím občanského průkazu s elektronickým 
čipem přihlásí do systému a bude jí umožněno nahlížet při této 
online identifikaci do všech soudních řízení, v nichž figuruje 
jako účastník. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

  4.K čl. I. bodu 4, k navrhovanému znění § 
40d odst. 2:  

Z navrhovaného znění § 40d odst. 2 
není jasné, zda pro vedení elektronického 

Vysvětleno. 
Jak vyplývá již z dikce samotného zákona, pro převedení do 
elektronické podoby skutečně bude postačovat „prostý scan“. 
Důvodem je skutečnost, že soudy nemají dostatečný personál, 
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spisu považuje předkladatel pro převedení 
dokumentu v listinné podobě do podoby 
digitální za postačující jakýkoliv převod 
dokumentu (tedy akceptuje i možnost vedení 
dokumentu bez zaručené věrohodnosti jeho 
původu, neporušitelnosti jeho obsahu a jeho 
čitelnosti), nebo zda v rámci plnění 
povinností ve spisové službě bude vyžadovat 
postup podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. 
(popřípadě zda věrohodný dokument bude 
veden v informačním systému spisové 
služby a v elektronickém spise bude uložen 
dokument s informačním obsahem). S tím 
rovněž souvisí to, že z navrženého textu není 
jasné, ve kterých případech by měl předseda 
soudu určit, že do elektronického spisu by 
měl být vložen výstup z převodu listinného 
dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 
Sb. nebo výstup a autorizované konverze 
dokumentů, a ve kterých případech bude 
postačovat prostý elektronický obraz (scan) 
listinného dokumentu.         
 

  Odůvodnění: 
Připomínka souvisí s tím, že není 

jasné, zda elektronický spis má být řádnou 
součástí spisové služby, nebo zda se jedná o 
souběžné vedení dokumentů v digitální 
podobě vedených v téže věci. Pokud by tyto 
dokumenty nebyly souběžně vedeny 
v elektronickém systému spisové služby, je 
třeba alespoň v základní míře zajistit 
věrohodnost jejich původu, neporušitelnost 
obsahu a čitelnost dokumentu, a to způsobem 
garantujícím bezpečnost procesu převádění 

který by byl schopen ve velkém autorizovaně konvertovat 
velké množství listinných písemností, které na soud denně 
přicházejí. Zároveň není možné v tuto chvíli všem účastníkům 
řízení nařídit, aby se soudem komunikovali pouze 
elektronicky.  
 
A není to ani nezbytné, neboť originál bude v listinné příloze 
spisu, která je jeho součástí. V případě jakýchkoliv 
pochybností či nečitelnosti je vždy možné obstarat si i listinný 
originál (to bude však předpokládat, že účastník bude muset 
dojít nahlédnout do budovy soudu – elektronický scan přitom 
bude přístupný i dálkově). 
 
Uvedené řešení bylo přijato po konzultaci se soudy a při 
zohlednění znalosti personálního zabezpečení jednotlivých 
soudů. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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dokumentu z jedné jeho zpracovatelské 
podoby do druhé nebo změny datového 
formátu. S tím by pak souviselo také to, že 
pokud by v elektronickém spise byly 
ukládány pouhé elektronické obrazy 
listinných dokumentů, musel by zákon 
obsahovat také úpravu přednosti užití 
listinného originálu pro případy sporných 
námitek, stejně tak jako umožnit nahlížení do 
spisu nejenom jako elektronického spisu, ale 
také do jeho hybridně vedených součástí.  Za 
problematické by pak bylo nutné považovat 
také vydávání výpisů z ISVS, kdy 
„nevěrohodný, resp. nečitelný dokument“ by 
se mohl stát veřejnou listinou.    
Tato připomínka je zásadní. 
 

  5.K čl. I. bodu 7, navrhovanému znění § 42 
odst. 5:  

K navrhovanému znění § 42 odst. 5 
upozorňujeme, že nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o elektronické 
identifikaci a důvěryhodných službách pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu, ale 
rovněž zákon č. 499/2004 Sb. staví dokument 
v listinné podobě a dokument v digitální 
podobě do zcela rovnocenného postavení, a 
tedy zakazují diskriminaci v užití té které 
zpracovatelské formy dokumentu. Stanovení 
listinné formy dokumentu jako mimořádné 
formy podání, a to ještě za předpokladu 
odůvodňování jejího užití, je proto 
nepřijatelné.  

Za problematické je pak nutné 
považovat to, že zatímco na držitele datových 

Vysvětleno. 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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schránek by se daná úprava vztahovala, na 
ostatní účastníky řízení by platilo pravidlo 
možné volby jakékoliv formy dodání jejich 
podání, což nekoresponduje dokonce ani 
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů, podle kterého je 
držitel datové schránky – fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba a právnická osoba 
oprávněna, nikoliv povinna, provádět úkon 
vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím 
datové schránky. 

Z navrhovaného ustanovení pak není 
zřejmé, vůči komu je úprava navrhována, 
tedy o které „druhy“ držitelů datových 
schránek se jedná. Kritérium „zpřístupnění 
datové schránky bez žádosti“ je poněkud 
matoucí, neboť ke zpřístupnění datové 
schránky podle § 10 odst. 2 zákona č. 
300/2008 Sb. dojde přihlášením osoby 
uvedené v § 8 odst. 1 až 4 téhož zákona (o to 
tedy nežádá), nejpozději však patnáctým 
dnem po dni doručení přístupových údajů 
těmto osobám. Pokud by se jednalo o osoby, 
jimž jsou zasílány přístupové údaje do datové 
schránky na žádost osob uvedených v § 8 
odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. nebo 
administrátora, tedy tzv. pověřené osoby, 
není jasné, proč by se úprava vztahovala 
právě výlučně jenom na tyto osoby. V úvahu 
by pak ještě přicházeli držitelé datových 
schránek, kteří požádají o zpřístupnění 
datové schránky poté, kdy ji nechali 
znepřístupnit, ale ani pro tuto skupinu 
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nespatřujeme důvod k provedení úpravy. Je 
tedy třeba vyjasnit, zda neměl předkladatel 
na mysli, že jím navrhovaná úprava by se 
měla vztahovat na držitele datových 
schránek ex-lege, a tedy nevázat určení 
adresátů na zpřístupnění datové schránky. 
Vhodnější by pak bylo užití formulace, že se 
jedná o držitele, jimž byla datová schránka 
zřízena ze zákona a kteří mají datovou 
schránku zpřístupněnu.  

  V navrhovaném ustanovení § 42 
odst. 5 je pak nutné zrušit slova „včetně 
příloh v elektronické podobě“, neboť je 
zřejmé, že podání je vždy vnímáno jako celek 
a že dodání dokumentu prostřednictvím 
datové schránky nelze s využitím jiné formy 
dokumentu, než digitální. V této souvislosti 
pak není jasné, proč předkladatel stanoví 
zvláštní úpravu proto, aby (právě jen) držitel 
datové schránky byl povinen podání činit 
vždy jen v elektronické podobě (nebo 
odůvodnit listinné podání), a to volbou mezi 
datovou schránkou a jinou formou e-
komunikace; užitá forma podpisu pak pro 
tyto případy vyplývá ze zákona č. 300/2008 
Sb. a § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, a tedy ji není třeba 
upravovat duplicitně.  

 
Odůvodnění: 
Z uplatněné připomínky je zřejmé, že 
navrhované ustanovení je obsahově velmi 
nejednoznačné a budí výkladové problémy. 
Proto považujeme za nutné text 
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terminologicky i obsahově upravit tak, aby 
odpovídal příslušné úpravě provedené 
nařízením Evropského parlamentu a Rady o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných 
službách pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu, zákonem č. 499/2004 Sb. 
a zákonem č. 300/2008 Sb.      

Připomínka je současně reakcí na 
ustanovení § 41 odst. 1 občanského soudního 
řádu,  
podle něhož účastníci mohou provádět své 
úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro 
některé úkony nepředepisuje určitou formu; 
zákonodárce zde zjevně stanoví pravidlo, že 
ona „jiná“, speciální úprava se musí 
vztahovat na všechny účastníky, nikoliv 
pouze na jejich (nejasně) určené skupiny.  

Tato připomínka je zásadní. 
 
 

  6.K čl. I. bodu 9: 
Text znění ustanovení bodu 9 

požadujeme upravit tak, aby nebylo možné 
dovozovat, že je účastníku řízení odňato 
jedno ze základních procesních práv, 
tj. nahlížení do spisu. Za tímto účelem 
navrhujeme uvést toto ustanovení 
v následujícím znění: „Podání a jiné 
písemnosti, jejichž zpřístupnění by mohlo 
zmařit účel soudního řízení, nebudou po 
dobu nezbytně nutnou zpřístupněny k 
nahlédnutí 
v elektronickém spise nebo jeho části. Dobu 
nezbytně nutnou, po kterou nebudou podání 

Neakceptováno. 
Formulace byla zvolena po konzultaci se soudci. V praxi totiž 
nastávají situace, že je i po nezbytně nutnou dobu potřebné 
znepřístupnit celý spis, respektive že pouhé zpřístupnění 
samotného spisu, aniž by v něm byla k dispozici byť jen jediná 
písemnost, by mohlo vést k maření účelu řízení. Příkladem je 
exekuční řízení, kde se povinný nesmí vůbec dozvědět o tom, 
že proti němu bylo exekuční řízení zahájeno, aby mohly být 
aktivovány účinky arrestatoria apod. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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a jiné písemnosti zpřístupněny k nahlédnutí, 
stanoví předseda senátu.“ 
 
Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení uvádí, že 
„pokud by to mařilo účel soudního řízení, 
nemají účastnící řízení nebo jejich zástupci 
po nezbytně nutnou dobu právo nahlížet 
do elektronického spisu nebo jeho části.“ Z 
výkladu tohoto ustanovení lze dovodit 
odejmutí (a nikoli omezení) práva nahlížet do 
spisu, integrální součásti práva 
na spravedlivý proces. 

Důvodová zpráva odkazuje na 
obdobnou úpravu poskytnutou v ustanovení 
§ 423 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), jenž 
však neomezuje/neodebírá právo nahlížet 
do spisu, ale uvádí, že některá podání či jiné 
písemnosti je možné zveřejnit 
se zpožděním, pokud by to mařilo účel 
insolvenčního řízení. 

Navrhujeme proto přistoupit k 
úpravě, která by lépe kopírovala tento 
zákonný vzor, a tedy uvést, že dokumenty, 
jejichž zpřístupnění by mohlo zmařit účel 
soudního řízení, budou zpřístupněny až s 
určitým časovým odstupem. 

Současně s tím nejsou v 
předkládaném materiálu upraveny žádné 
podmínky 
(či jakákoli specifikace) tohoto omezení, tedy 
kdo rozhoduje, zda ex officio či na návrh 
jedné ze stran a na jakou dobu. 
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Z těchto výše uvedených důvodů 
proto navrhujeme výše uvedené nové znění 
tohoto ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

  7.K čl. I. bod 11, navrhovanému znění § 
50l odst. 3: 

Znění § 50l odst. 3 požadujeme uvést 
v následujícím znění: „Úřední deska 
je vedena elektronicky. Obsah úřední desky 
se zveřejňuje také způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.“. 
 
Odůvodnění: 

Ustanovení čl. 40 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády stanovuje 
pravidlo, podle kterého je třeba dbát souladu 
s terminologií použitou v navazujících 
a souvisejících právních předpisech různé 
právní síly. V souladu s ustanovením 
§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se 
tak obsah úřední desky „zveřejňuje“, 
a proto se v případě této připomínky jedná o 
terminologické a významové upřesnění textu. 

Současně je text upřesňován tak, aby 
bylo zřejmé, že úřední deska je vedena 
standardním, předvídatelným a obecně, 
jednotně vedeným způsobem, tedy primárně 
v místě soudu. To, že je vedena elektronicky, 
představuje pouze formu využité technologie, 
když namísto „kamenné úřední desky“ je 
uživatelům nabídnut kiosek s možností 
vyhledávání a dalšími uživatelskými 
nabídkami na základě vedení (vyvěšení) 
dokumentů v digitální podobě. Obsah úřední 

Akceptováno. 
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desky je pak obecně zpřístupňován také 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.      

 
Současně s tím vyslovujeme 

myšlenku ke zvážení předkladatele, zda 
považuje za vhodné vést úřední desku pouze 
elektronicky vzhledem k horší počítačové 
gramotnosti zejména starší generace. 
Důvodová zpráva k předmětnému ustanovení 
uvádí, že se navrhuje plný přechod na 
elektronickou úřední desku, přičemž 
nezohledňuje právě starší generaci, která 
není zcela schopná rychlé práce s výpočetní 
technikou, ať už pro nezkušenost či zdravotní 
stav, což může mnohé občany odradit od 
získávání pro ně důležitých informací, ve 
srovnání s klasickou „kamennou“ úřední 
deskou; pro tyto případy by bylo vhodné 
stanovit určitá pravidla (metodiku) 
zajišťování uživatelské podpory pro tyto 
osoby.       

Tato připomínka je doporučující. 
 

  8.K novele zákona. č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích – bodu 2, položce 31: 

V předkládaném materiálu 
doporučujeme v novele zákona o soudních 
poplatcích nerealizovat zpoplatnění 
poskytnutí elektronických dat alespoň v 
případě záznamů z jednání, anebo k 
záznamům z jednání zajistit plně funkční 
dálkový přístup. 
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Z toho důvodu, že jsou vždy spolu se zvukovým záznamem 
pořizovány také protokol či přepis záznamu, je vždy přepis 
přístupný ve spise. Navíc od té doby, co bude zaveden 
elektronický spis, bude v něm přístupný i zvukový záznam ve 
formátu MP3. 
 
Z těchto důvodu bude požadování kopie záznamu od soudu na 
zvukovém nosiči dat nejenže zbytečné, bude zároveň i 
nákladné (symbolický poplatek nevynahradí práci soudního 
pracovníka), a proto je vhodné od něj alespoň symbolicky 
odrazovat. 
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V současné době je zvukový záznam 
z jednání (zejména pokud není z jednání 
pořizován protokol) jedinou informací o 
jednáních pro účastníka, který nadto nemusí 
být nutně u jednání přítomen. S ohledem na 
nynější praxi, kdy soudní řízení trvá několik 
let, je pak zcela nezbytné, aby účastníci měli 
k dispozici „historické“ záznamy 
z jednání, neboť obsah jednání, které 
proběhlo před lety, si jednoduše nemohou 
pamatovat. 

Nezbývá jim tudíž nic jiného než o 
záznamy dodatečně požádat. Zpoplatnění za 
současného stavu, byť se prezentuje jako 
„symbolické,“ je nepřiměřenou zátěží pro 
účastníky, neboť, jak bylo řečeno, jinou 
možnost, než opakovaně vyžadovat záznamy 
z jednání, prakticky nemají. I proto dnes 
většina soudců automaticky přistupuje v 
zájmu účastníků k souběžné protokolaci 
jednání, byť jim tato povinnost není uložena. 

Alternativou by bylo záznamy z 
jednání poskytovat automaticky, podobně 
jako protokoly z jednání, anebo souběžně se 
záznamem vždy pořídit i protokol. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
 

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

Po stránce formální: 
Předkladatel, s níže uvedenou výhradou, 
splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování 

Akceptováno. 
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prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády připojit 
k návrhu srovnávací tabulky ke všem 
dotčeným předpisům Evropské unie (čl. 6a 
metodických pokynů). Některá ustanovení, 
která jsou novelizována návrhem, jsou 
v současnosti vykazována jako 
implementační ve srovnávacích tabulkách. 
Povinností předkladatele je tyto tabulky 
aktualizovat a přiložit k návrhu. 
V občanském soudním řádu se jedná o 
ustanovení § 42 odst. 1, který je vykazován 
jako implementační k čl. 6 směrnice 
31979L0007, ustanovení § 43, který je 
vykazován jako implementační k čl. 6 odst. 2 
a čl. 8 odst. 2 směrnice 32014L0104, dále pak 
§ 44, který je vykazován jako implementační 
k čl. 9 odst. 2 směrnice 32016L0943, a 
konečně § 129, který je vykazován jako 
implementační k čl. 5 a čl. 6 směrnice 
32014L0104 a ke směrnici 32004L0048. 
 

Česká advokátní komora 
JUDr. Johan Justoň 
Mgr. Michal Sylla 

 

1.K čl. I 
K bodu 4 a 15 

Předkladatel spojil s navrhovanou 
právní úpravou hromadných žalob rovněž 
regulaci elektronického spisu. Není však 
zřejmé, proč se tak stalo a co je tím 
sledováno, když to s předmětem úpravy nijak 
nesouvisí, navíc jde o úpravu spíše 
akademickou nežli funkční. V důvodové 
zprávě se k potřebě zavedení první úpravy 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Jde o základ legislativní úpravy, který pro účely zákona je plně 
dostačující. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na to, 
že ani forma, způsob vedení či nahlížení do listinného spisu 
není na zákonné úrovni nijak řešeno a není dokonce přímo 
kryto ani zmocňovacím ustanovením. Přesto se podrobnosti 
nacházejí v jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
(nahlížení např. v § 8 cit. vyhlášky) a dále podrobněji ve 
vnitřním kancelářském řádu pro okresní a krajské soudy (zejm. 
§ 164 a násl., pro nahlížení zejména § 188 a násl. VKŘ). 
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elektronického spisu uvádí, že „stávající 
úprava … již určité prvky obsahuje, tyto však 
z pohledu překotného vývoje moderních 
technologií jistě nebudou do budoucna 
dostačující.“ Domníváme se, že navrhovaná 
úprava situaci příliš nemění, neboť jde o 
ustanovení převážně nenormativní 
(deklaratorní) povahy, která se omezují na 
konstatování notoriet (např. „Elektronický 
spis je spis vedený v elektronické podobě“, 
„V elektronickém spisu jsou chronologicky 
vedena všechna podání, rozhodnutí soudu a 
jiné písemnosti, které jsou součástí spisu“, 
„Podání došlá soudu v elektronické podobě 
a písemnosti pořizované soudem se do 
elektronického spisu vkládají pomocí 
elektronického přenosu dat“ aj.). 

Pokud by předmětná úprava měla 
skutečně být legislativním základem pro 
elektronický spis, měla by řešit zejména 
přístup do tohoto spisu účastníky řízení a 
jejich zástupci, což se však neděje. Pokud by 
toto měla být otázka prováděcího předpisu, 
mělo by navrhované zmocnění v bodu 15 (§ 
374a o.s.ř.) zahrnovat rovněž nahlížení do 
spisu. Zároveň upozorňujeme, že teze 
prováděcího předpisu nejsou u návrhu 
zákona přiloženy, byť jde o požadavek 
legislativních pravidel vlády. 
 

Zmocňovací ustanovení však bylo rozšířeno o úpravu 
nahlížení do elektronického spisu. 

 2.K čl. III 
K bodu 1 a 3 

Změna zákona o soudních poplatcích 
přináší pro účely hromadných žalob odlišný 
soudní poplatek než u běžných žalob. 

Vysvětleno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
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Domníváme se, že návrh zákona tímto 
způsobem hromadné žaloby při všech 
rizicích jejich zneužití a komercializace 
oproti běžným žalobám zvýhodňuje, když 
poplatek neváže na agregát žalované částky. 
Rovněž není zřejmé, proč jsou přihlašovací 
hromadné žaloby v malých částkách (do 2 
000 000 Kč) zatíženy vyšším poplatkem než 
odhlašovací žaloby (30 000 Kč oproti 20 000 
Kč). Fakticky se tak zvyšuje motivace pro 
komerční odhlašovací žaloby, aniž by byl 
sledován zájem ochrany spotřebitele. 

Důvodová zpráva uvádí, že „ze 
všech ústavně-právních limitů se přitom v 
souvislosti s doprovodným zákonem do 
popředí dostává zejména otázka přístupu k 
soudu, konkrétně pak výše soudního 
poplatku stanovená za podání hromadné 
žaloby. V tomto ohledu bylo při stanovování 
konkrétní výše soudního poplatku 
postupováno tak, aby na jedné straně soudní 
poplatek mohl plnit svoji regulační, fiskální i 
motivační funkci, zároveň však 
nepředstavoval takovou bariéru, která by v 
praxi učinila hromadnou žalobu fakticky 
nevyužitelnou.“ Toto odůvodnění vzbuzuje 
dojem, že hromadné žaloby si svou podstatou 
vynucují odlišný způsob stanovení soudního 
poplatku narozdíl od běžné (individuální) 
žaloby, jejímž předmětem je peněžité plnění. 
Tento předkladatelem tvrzený axiom 
nesdílíme, neboť z pohledu principu 
soudního poplatku jakožto částky, kterou se 
účastník řízení ve své vlastní věci domáhá 
činnosti soudu jakožto orgánu státní moci a 

koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
Soudní poplatek za odhlašovací hromadné řízení byl nicméně 
k těmto připomínkám zvýšen na částku 50 000Kč v nejnižším 
pásmu, tj. do 5 000 000 Kč, a dále nad 5 000 000Kč byl 
stanoven poplatek na 1% z žalované částky. 
 
Pokud je žalováno na 5 000 000Kč, zaplatí žalobce 
v hromadném řízení soudní poplatek 50 000Kč + jistotu ve 
výši 250 000Kč, čili celkem 300 000Kč. V individuálním 
řízení by se při této částce platil SOP ve výši 250 000Kč. 
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kterou se zároveň spolupodílí na náhradě 
činnosti soudu v této věci, je zhola 
irelevantní, zda jde o (hromadný) návrh 
podle zvláštního zákona, nebo 
o (individuální) návrh podle o. s. ř. – pro 
soud (resp. soudce) bude řízení ve věci 
hromadné žaloby představovat stejné (či 
spíše mnohem větší) množství práce bez 
ohledu na to, podle jakého právního předpisu 
se  vede. Jsme tudíž přesvědčeni, že soudní 
poplatek se má počítat z agregované částky 
dle položky č. 1 a nikoli stanovit odlišně 
paušální částkou v rámci samostatné 
položky. Toto řešení nebude jistě odporovat 
čl. 15 návrhu směrnice o zástupných 
žalobách, neboť požadavek, aby soudní 
poplatek nepředstavoval nepřekročitelnou 
bariérou, bude splněn stejnou měrou, jakou 
tuto podmínku splňuje poplatek dle položky 
1, o jejíž ústavní konformitě není pochyb. 

Shora uvedené odpovídá rovněž 
tomu, jakým způsobem navrhovatel zakotvil 
ve vlastním návrhu zákona o hromadných 
žalobách prokazování podmínky 
solventnosti, resp. výši povinnosti k jejímu 
prokázání, neboť zde není stanovena 
paušální částkou určenou, ale odvíjí se 
elasticky od žalované částky. 

Pokud jde o soudní poplatek v 
případě přihlašovacího hromadného řízení, 
jehož předmětem je peněžité plnění, zde se 
nabízí jako řešení vyměření poplatku soudem 
dle položky č. 1 poté, co skončí lhůta 
k přihlášení a uzavření seznamu 
přihlášených osob. 

Pokud je žalováno 100 000 000Kč, platil by se SOP ve výši 
1 000 000Kč + jistota ve výši 5 000 000Kč, celkem tedy 
6 000 000Kč. V individuálním řízení by se přitom při stejné 
částce platilo „jen“ 2 600 000Kč. 
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Z důvodů výše uvedených proto 
navrhujeme bod 3 z návrhu zákona vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 
 

Česká národní banka 
Ing. Mgr. Daniel Tyraj 

tel. 224413899, daniel.tyraj@cnb.cz 
 

1.K názvu zákona a důvodové zprávě 
1. Doporučujeme upravit název zákona takto: 
„Návrh zákona, kterým se upravují 
některé otázky spojené s elektronizací 
justice a mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o hromadných 
žalobách“. 
2. Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu, 
tak aby z ní plynulo, že cílem zákona je také 
zavedení elektronického spisu a změny s tím 
souvisejícím podrobně odůvodnit. 
Odůvodnění: Návrh zákona upravuje otázky 
související s elektronizací justice, např. 
vedení elektronického spisu. Souvislost 
změn občanského soudního řádu (o. s. ř.) 
spojených s tzv. elektronizací justice a 
zaváděním institutu hromadných žalob do 
českého práva je jen volná, pokud nějaká. 
Institut hromadných žalob a elektronizace 
justice spolu přímo nesouvisí. Podle čl. 30 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
„[n]ázev právního předpisu má stručně a 
výstižně vyjádřit hlavní obsah právního 
předpisu. S ohledem na to doporučujeme 
upravit název zákona a doplnit důvodovou 
zprávu, zejména pokud jde o úpravu vedení 
elektronického spisu. 
 

Částečně akceptováno. 
Do důvodové zprávy bylo doplněno, že cílem zákona je i 
příprava na zavedení elektronického spisu a dále byly tyto 
změny více odůvodněny. 

 Ke změně občanského soudního řádu  
 2.K § 40d odst. 3 o. s. ř., novelizační bod 4. 

Doporučujeme formulovat odstavec 3 takto:  
Částečně akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno následovně: 
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„(3) Podání a jiné písemnosti v listinné 
podobě podle odstavce 2 soud uchovává 
v listinné příloze elektronického spisu; 
elektronický spis a jeho listinné přílohy tvoří 
soudní spis.“. 
Odůvodnění: Není důvodné psát v odstavci 
3 o „originálech“ podání a jiných písemnosti 
v listinné podobě podle odstavce 2, když 
odstavec 2 odkazuje jen na podání a jiné 
písemnosti v listinné podobě (bez 
„originálů“). Odkaz na odstavec 2 postačuje. 
Dále je nutné upravit adresáta povinnosti 
uchovat podání a jiné písemnosti v listinné 
příloze el. spisu; tj. soud. Dále není možné 
psát o tom, že listinná příloha elektronického 
spisu je jeho součástí, nechť je vedena 
listinná - fyzická příloha, nicméně taková 
příloha nemůže být součástí spisu vedeného 
elektronicky, není to totiž fakticky možné, 
ale může a má být součástí soudního spisu. 
 

 
(3) Podání a jiné písemnosti v listinné podobě podle odstavce 
2 soud uchovává v listinné příloze elektronického spisu, která 
je jeho součástí. 
 
Pokud jde o faktickou nemožnost, aby listinná příloha 
elektronického spisu byla jeho součástí – cílem zákona je 
zdůraznit prioritu elektronické části soudního spisu – proto 
nese celý soudní spis označení „elektronický spis“. Ve 
skutečnosti je však elektronický spis soudním spisem, který 
má dvě části – část elektronickou a listinnou přílohu. 
 
 
 

 3.K § 42 odst. 5 o.s.ř. věta druhá, 
novelizační bod 7. 
Větu druhou navrhujeme formulovat takto:  
„Není-li v odůvodněných případech možné 
učinit podání nebo jeho část v elektronické 
podobě podle věty první, lze je výjimečně  a 
s uvedením důvodů učinit v listinné podobě; 
v takovém případě osoba nebo její 
zástupce uvede důvody, proč bylo podání 
nebo jeho část učiněno v listinné podobě.  
Odůvodnění: Předně je třeba v normě 
pamatovat na nemožnost učinit i jen část 
podání v elektronické podobě, tj. i 
v takovém případě by mělo být podání 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení bylo přeformulováno následně: 
 
Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání nebo 
jeho část v elektronické podobě podle věty první, lze je 
výjimečně  a s uvedením důvodů učinit v listinné podobě. 
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elektronické a jen ty jeho části, které nelze 
podat elektronicky by měly být předloženy 
v listině. Podle dikce normy, byť část není 
možné podat elektronicky, pak podání jako 
celek nemusí být elektronicky. Dále 
navrhujeme zrušit slovo „výjimečně“, neboť 
s ohledem na rozsah podání a přinejmenším 
aktuální omezení elektronických podání 
velikostí 10MB, budou podání v listinné 
podobě poměrně běžná, nikoli výjimečná.1 
Pokud jde o důvody podle § 42 odst. 4, ty by 
se měly vztahovat k odůvodnění způsobu 
podání, tj. vysvětlit, proč bylo podáno 
v listinné podobě. Odkaz na uvedení důvodů 
bez dalšího je široký, důvody mohou být i ty, 
které se týkají věci samé, nikoli způsobu 
podání. 
 
 

 4.K § 43 odst. 1 o.s.ř., novelizační bod 8. 
Doporučujeme v doplňované větě druhé 
slova „uvedeným v“ nahradit slovem 
„podle“. 
Odůvodnění: Jde o legislativně-technickou 
připomínku. 
 

Akceptováno. 

 5.K § 44 odst. 5 o.s.ř., novelizační bod 9. 
Navrhujeme upravit jinak, a to přímo v 
doplňovaném § 44 odst. 5 nebo § 129 odst. 2, 
a to tak, aby byla dostatečně zajištěna 
ochrana procesních práv účastníků řízení. 
Odůvodnění: Smyslem právní úpravy má 

Vysvětleno. 
 
Dané pravidlo je nezbytné z důvodů již uvedených v důvodové 
zprávě. Nemají jim být nijak krácena práva účastníků, je tomu 
právě naopak. V určitých situacích by bylo zpřístupnění 
vybraného dokumentu, anebo celého spisu  (například při 

 
1 https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune/-/informace-o- prijmu-podani-v-elektronicke-podobe-soudu 
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být vyloučit po nezbytně nutnou (krátkou) 
dobu z nahlížení účastníky řízení v případě, 
že by nahlížení mařilo účel soudního řízení. 
Vhodněji je upraveno v § 423 odst. 2 
insolvenčního zákona, který však dopadá na 
veřejně dostupný insolvenční rejstřík, a není 
využitelný pro elektronický spis přístupný 
v zásadě jen účastníkům dotčeného soudního 
řízení. Při formulaci dle návrhu 
předkladatele však hrozí krácení na 
ústavních právech, kdy účastníci nemají 
dostatečně zajištěnu možnost se hájit, srov. 
čl. 38 Listiny, dle které „Každý má právo, 
aby jeho věc byla projednána veřejně, bez 
zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a 
aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným 
důkazům.“. Toto právo může být 
účastníkům řízení dle navrhované úpravy 
nedůvodně upřeno či ztíženo, srov. v té 
souvislosti nově vkládaný § 129 odst. 2 
o. s. ř. Nezpochybňujeme záměr 
předkladatele, zpochybňujeme zvolené 
řešení.  
 

zahájení exekuce) pro jednoho z účastníků řízení natolik 
nevýhodné, že by to znamenalo popření smyslu a účelu daného 
řízení (např. v případě exekuce to je arrestatorium apod.). 
 
Dané pravidlo je pochopitelně nezbytné vykládat ve světle 
ústavního práva, tj. zejm. ustanovení Listiny základních práv a 
svobod. Může tak být využito jen výjimečně. 
 
Pokud jde o „neveřejnost“ elektronického spisu – ve 
skutečnosti pokud někdo využívá občanský průkaz s čipem, 
mělo by mu do budoucna být umožněno do těchto spisů 
nahlížet prostým přihlášením přes portál Občana – tudíž pokud 
se někdo přihlásí, automaticky by mu mělo být umožněno 
nahlížení do soudních spisů, v nichž figuruje jako účastník 
řízení. 
 

 6.K § 129 odst. 2 o.s.ř., novelizační bod 13. 
Navrhujeme v návaznosti na připomínku 
shora nahradit slova 
„, který je přístupný způsobem umožňující 
dálkový přístup“ slovy „, u něhož není 
odepřeno nahlížení podle § 44 odst. 5“. 
Alternativně je třeba upravit přímo § 44 odst. 
5 o. s. ř. 
Odůvodnění: Viz výše k § 44 odst. 5 o. s .ř. 
 

Neakceptováno. 
Pravidla § 129 odst. 2 a 44 odst. 5 nejsou provázána. 
Ustanovení § 44 odst. 5 ve skutečnosti dopadá na jiné situace 
než § 129. Důkazní prostředek by měl být v zásadě vždy 
přístupný v elektronickém spise (s výjimkou utajovaných 
skutečností – to však nicméně platí již dnes ve světě 
„listinného spisu“). 
 
Zpřesnění v § 129 odst. 2 je v zákoně umístěno proto, že nyní 
existují elektronické spisy, které nejsou přístupné dálkově a 
v jejich případě nedává pravidlo smysl (např. spis u 
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elektronického platebního rozkazu). Popř. by se pravidlo 
mohlo uplatnit ve výjimečné situaci výpadku dálkového 
přístupu do elektronického spisu. 

 Ke změně zákona o soudních poplatcích  
 7.K položce 22 bod 13., novelizační bod 1. 

Doporučujeme reformulovat a upřesnit, 
neboť ustanovení je neurčité.  
Odůvodnění: V bodě 13 se odkazuje pro 
případ odvolání na položku 41, jež však není 
využitelná pro určení výše poplatku, resp. 
odkaz je neurčitý. Podobně lze jen dovozovat 
výkladem bez dostatečné opory v textu 
sazebníku, kolik činí poplatek za odvolání 
v případě opt-out a opt-in řízení, když není 
výslovně rozlišeno. 
 

Akceptováno. 

 8.K položce 41 bod 1, 2 a 3, novelizační 
bod 3. 
Navrhujeme s odborníky na procesní právo 
diskutovat otázku nastavení výše poplatků za 
zahájení řízení, tak aby byla v souladu 
s ústavně-právními zásadami a 
neodůvodněně nevytvářela mezi žalobci 
nerovnost, tak jak to činí navrhovaná právní 
úprava. Je nutné navrhované poplatky za 
podání hromadné žaloby zvýšit a 
diferencovat dle výše sporu, nebo 
alternativně revidovat (snížit) poplatky pro 
žalobce v klasickém procesu (individuální 
žalobci). Věcné rozhodnutí by mělo být 
podepřeno analýzou RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Podle návrhu jsou stanoveny 
poplatky za návrh na zahájení odhlašovacího 
hromadného řízení, jehož předmětem je 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Z hlediska rovnosti mezi žalobcem v individuálním sporu a 
žalobcem v hromadném sporu upozorňujeme na tuto důležitou 
skutečnost. Zatímco žalobci v individuálním řízení nehrozí 
povinnost skládat jistotu do soudní úchovy na případnou 
náhradu nákladů řízení, v hromadném řízení je tato podmínka 
povinná u odhlašovacího hromadného řízení a dobrovolná u 
přihlašovacího – zde záleží na tom, zda její složení bude 
žalovaný navrhovat. 
 
Předkladatel se zde tedy snaží finanční prostředky žalobce ve 
výši odpovídající výši SOP využít jinak, a sice jako soudní 
úschovu pro případné pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, 
která vznikla žalovanému. Ve skutečnosti je tedy žalobce 
zatížen stejně, ba dokonce více než v individuálním řízení. 
 
Podmínka solventnosti v odhlašovacím hromadném řízení zde 
hraje obdobnou úlohu jako soudní poplatek v řízení 
individuálním. Předně je stejně jako SOP vázána již na 
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peněžité plnění a) do částky 2 000 000 Kč 
včetně částka soudního poplatku 20 000 Kč, 
b) v částce vyšší než 2 000 000 do 5 000 000 
Kč včetně částka soudního poplatku 50 000 
Kč, c) v částce vyšší než 5 000 000 Kč částka 
soudního poplatku 100 000 Kč. Za návrh 
na zahájení přihlašovacího hromadného 
řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, 
pak 30 000 Kč. Za návrh na zahájení 
hromadného řízení v ostatních případech 20 
000 Kč.  
Porovnáme-li se sazebníkem a položkou za 
podání individuální žaloby, srov. návrh na 
zahájení občanského soudního řízení, jehož 
předmětem je peněžité plnění 
a) do částky  20 000   Kč   1 000 Kč, 
b) v částce   vyšší   než   20   000   Kč   do   
40   000   000   Kč                       5   %   z   této   
částky, 
c) v částce vyšší   než   40 000 000   Kč  2   
000   000   Kč   a   1   %   z   částky přesahující   
40 000 000   Kč;   částka nad 250 000 00 Kč  
se nezapočítává;  
je zřejmé, že v případě individuální žaloby, 
jejímž předmětem je peněžité plnění, tj. 
zahájení klasického soudního sporu, stojí 
podání žalobce násobky toho, co stojí 
správce skupiny zahájení řízení k hromadné 
žalobě.  
Například v případě individuální žaloby na 
peněžité plnění v částce 40 000 000 Kč 
zaplatí žalobce dle sazebníku 2 000 000 Kč, 
zatímco u hromadné žaloby v režimu opt-out 
správce skupiny u stejného žalobního nároku 
100 000 Kč a v režimu opt-in 30 000 Kč. Jiný 

okamžik podání hromadné žaloby. Není dále bez významu, že 
výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního poplatku, 
a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším nárůstem 
žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, která je 
nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, též odpovídá 
orientačně částce 250 000 000 Kč v případě soudních 
poplatků, což je maximální částka, která může být po žalobci 
ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato maximální 
hranice poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku této 
připomínky. 
 
Obdobné úvahy lze vztáhnout i k přihlašovacímu hromadnému 
řízení, kde žalobce čelí povinnosti složit odpovídající jistotu 
na návrh žalovaného. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byl nicméně soudní poplatek 
za odhlašovací hromadné řízení zvýšen na částku 50 000Kč 
v nejnižším pásmu, tj. do 5 000 000 Kč, a dále nad 
5 000 000Kč byl stanoven poplatek na 1% z žalované částky. 
 
Pokud je žalováno na 5 000 000Kč, zaplatí žalobce 
v hromadném řízení soudní poplatek 50 000Kč + jistotu ve 
výši 250 000Kč, čili celkem 300 000Kč. V individuálním 
řízení by se při této částce platil SOP ve výši 250 000Kč. 
 
Pokud je žalováno 100 000 000Kč, platil by sen v hromadném 
řízení SOP ve výši 1 000 000Kč + jistota ve výši 5 000 000Kč, 
celkem tedy 6 000 000Kč. V individuálním řízení by se přitom 
při stejné částce platilo „jen“ 2 600 000Kč. 
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příklad, žalobní nárok 2 000 000 Kč, tj. pro 
individuální spor poměrně vysoká částka, pro 
hromadné řízení naopak, je stanovený 
poplatek pro individuálního žalobce 100 000 
Kč, pro správce skupiny podle typu řízení 
20 000, popř. 30 000 Kč.  
Může být jistě argumentováno tím, že jedno 
hromadné řízení nahradí množství 
individuálních žalob. Je však také zřejmé, že 
individuální žalobci, na jedné straně, mají při 
navrhované právní úpravě přístup k soudu ve 
srovnání s poškozenými v hromadném řízení 
omezen relativně vysokým soudním 
poplatkem. Stát by navrhovanou právní 
úpravou soudního poplatku u hromadné 
žaloby nepřiměřeně usnadnil a podporoval 
podávání tzv. hromadných žalob, přičemž 
snadnost podání žaloby je ve prospěch 
podnikatelského subjektu podávající 
hromadnou žalobu, ne ve prospěch 
poškozených. Extrémní nepoměr je patrný 
zejména v případě přihlašovacího řízení, kdy 
je vždy paušální částka 30 000 Kč bez ohledu 
na výši požadovaného peněžitého plnění.  
Taková právní úprava podporuje business 
s hromadnými žaloby namísto účinné 
ochrany poškozených (pro podnikatele 
v oblasti podávání hromadných žalob 
nepředstavuje soudní poplatek reálnou 
překážku podání spekulativní žaloby). 
Předkladatel navrhovanou právní úpravou i 
v oblasti soudních poplatků neodůvodněně 
upřednostňuje skupinový zájem a podávání 
hromadných žalob, a současně potlačuje 
základní právní princip vigilantibus iura 

Pokud jde o jiné případy, než žaloby na peněžité plnění, zde 
navrhovaný poplatek 20 000Kč převyšuje poplatky, které se za 
tato řízení vybírají v individuálním sporu a které jsou určeny 
v Položce 4. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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scripta sunt (zákony jsou psané pro bdělé). 
Nevyváženost právní úpravy vynikne dále 
například u vzájemného návrhu (kdy proti 
sobě stojí skupinový návrh a individuální 
žaloby), či v situaci, kdy osoba vyvstoupivší 
z řízení bude usilovat žalovat samostatně 
(srov. žalobní nárok uplatněný samostatně a 
hromadnou žalobou). 
 

 9.K položce 41 bod 4, novelizační bod 3. 
Navrhujeme poplatek za návrh na zahájení 
řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 
podstatně zvýšit a dát do souvislosti 
s položkou 41 body 1 až 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Návrh podporuje stanovenou 
výši poplatku tzv. lovení důkazů, když ještě 
před zahájením řízení je možné vyžadovat 
po potenciálním žalovaném nebo i po třetích 
osobách zpřístupnění citlivých údajů. Máme 
za to, že alespoň rámcově by měl žalobce 
vědět, co usiluje žalovat ještě před podáním 
žaloby a měl by mít pro svá tvrzení a nárok 
alespoň elementární důkazy2. Naopak by 
neměl být žalobce motivován naslepo lovit 
důkazy. K tomu jej však soudní poplatek ve 

Neakceptováno. 
 
Z obdobných důvodů jako výše se navrhuje výši soudního 
poplatku za návrh na zpřístupnění důkazního prostředku 
stanovit v kontextu jistoty, kterou navrhovatel musí do soudní 
úschovy spolu s návrhem složit a která činí 100 000Kč. 
 
Upozorňujeme rovněž na to, že návrh nově není možné podat 
před zahájením hromadného řízení, ale jen po jeho zahájení – 
pokud by šlo o žalobce, musel tedy již zaplatit soudní poplatek 
za samotné zahájení řízení. Nadto je třeba též brát v úvahu, že 
kupříkladu u zákona o náhradě  škody v oblasti hospodářské 
soutěže, kde je možné návrh podat nejen v rámci řízení, ale i 
před jeho návrhem, není stanoven soudní poplatek žádný. 
Dosud přitom z praxe nejsou známy zprávy o tom, že by 
docházelo ke zneužívání daného institutu. 
 

 
2 Srovnej připomínku České národní banka k návrhu zákona o hromadných žalobách 

„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.“. 
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výši 10 000 Kč motivuje. Při porovnání 
s procesní situací individuálních žalobců, jde 
o nerovnost, resp. jejich diskriminaci viz 
čl. 37 odst. 3 Listiny.   
 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 Ke změně insolvenčního zákona  
 10.K § 140a odst. 5, novelizační bod 1. 

Doporučujeme zrušit bez náhrady větu 
druhou.  
Odůvodnění: Podle nově doplňovaného § 
140a odst. 5 věty druhé insolvenčního 
zákona platí, že přerušení hromadného řízení 
nebrání provedení výplaty peněžitých plnění, 
splnil-li před zahájením insolvenčního řízení 
žalovaný v hromadném řízení svoji 
povinnost vůči všem členům skupiny 
převedením plnění nebo jeho části do 
úschovy soudu. Nicméně podle § 110 odst. 1 
návrhu zákona o hromadných žalobách platí, 
že bylo-li rozhodnuto o povinnosti 
poskytnout peněžité plnění podle § 109 písm. 
a), splní žalovaný svoji povinnost vůči všem 
členům skupiny převedením souhrnné výše 
peněžitého plnění do úschovy soudu, který 
ve věci rozhodoval v prvním stupni, ve lhůtě 
určené v rozsudku. Jinými slovy, 
v okamžiku, kdy bude žalovaný skládat 
peněžité plnění do úschovy soudu, bude už 
tady pravomocný rozsudek o hromadné 
žalobě, a není tady proto hromadné řízení, 
které by bylo přerušeno (takové řízení 
skončilo nabytím právní moci rozsudku, na 
základě něhož byly do úschovy skládány 
peněžní prostředky pro poškozené). Výplata 
přisouzených peněžních prostředků totiž 

Vysvětleno. 
V praxi mohou v hromadném řízení nastat dvě situace: 
 

a) Je-li možné výši souhrnného plnění určit již v době 
rozhodnutí ve věci 

b) Není-li možné výši souhrnného plnění určit již v době 
rozhodnutí ve věci. 

 
V případě sub a) soud nejprve rozhoduje o tom, že žalovaný 
má nějakou povinnost, avšak zatím není určen okruh osob, 
kterým přísluší právo na plnění ze soudní úschovy – tento 
okruh se určuje až v závěrečné fázi věnující se vypořádání práv 
členů skupiny v hromadném řízení. Tj. vydáním rozhodnutí ve 
věci ještě není řízení pravomocně skončeno – řízení je 
skončeno teprve schválením návrhu na vypořádání práv členů 
skupiny. Z tohoto důvodu je v ustanovení § 140a odst. 5 věta 
druhá. 
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neprobíhá v hromadném řízení, ale až na 
základě pravomocného rozsudku vydaného 
v hromadném řízení. 

Český telekomunikační úřad 
 

Mgr. Šárka Němečková, 
ředitelka odboru legislativního a právního, 

tel. č. 224 004 620, 
e-mail: nemeckovas@ctu.cz. 

 

 
Zásadní připomínky: 
 

 Připomínka k části první, článku I. 
 
Úřad navrhuje v části první, článku I. 
návrhu zákona vložit nové novelizační 
body 14 a 15 (stávající body 14 a 15 se 
přečíslují), které zní: 
 
14. Na konci § 250i se doplňuje věta 
„Pravomocný rozsudek soud doručí také 
správnímu orgánu, který o sporu nebo o 
jiné právní věci rozhodl.“. 
 
15. V § 250j se na konci odstavce 2 
doplňuje věta „Pravomocný rozsudek 
soud doručí také správnímu orgánu, který 
o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl.“.  
 
Odůvodnění: V souvislosti s návrhem 
zákona o hromadných žalobách, který 
výslovně upravuje vztahy mezi řízeními 
o hromadných žalobách a řízeními vedenými 
správními orgány v soukromoprávních 
věcech (v případě Úřadu řízení podle § 127 
a zejména v této souvislosti 129 zákona o 
elektronických komunikacích, řízení podle § 
6a zákona o poštovních službách), považuje 
Úřad za nezbytné, aby byl upraven postup 
soudů směřující k unifikaci rozhodovací 
praxe soudů a správních orgánů. Stávající 

Akceptováno jinak. 
V návrhu zákona o hromadných žalobách byla doplněna 
obecná povinnost soudu informovat správní orgán o postupu 
v řízení – konkrétně má nově soud povinnost zasílat správnímu 
orgánu: 
 

a) Rozhodnutí o tom, že byla připuštěna hromadná 
žaloba 

b) Rozhodnutí ve věci 
c) Jiné rozhodnutí, kterým se hromadné řízení končí 
d) Seznamy přihlášených, odhlášených a známých členů 

skupiny 
 
Uvedená změna naplňuje uplatněnou připomínku. 
 
V této souvislosti si dovolujeme upozornit na to, že byla 
předložena poslanecká novela občanského soudního řádu, 
která by měla Vámi navrhovanou změnu, tj. povinnost soudu 
zasílat správnímu orgánu své konečné rozhodnutí, vložit do 
občanského soudního řádu. 
 
Jde o sněmovní tisk č. 320, dostupný zde: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=320&CT1=0 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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úprava části páté občanského soudního řádu 
neupravuje povinnost soudu zpravit správní 
orgán o meritorním výsledku řízení (správní 
orgán není účastníkem řízení). Nutno uvést, 
že některé soudy zasílají například spolu s 
vráceným spisovým materiálem rovněž 
stejnopis rozsudku, není to však pravidlem a 
soudy takovou povinnost nemají. Pro správní 
orgán je přitom zcela zásadní, aby mohl 
případně provést korekci své rozhodovací 
praxe, pokud by se ukazovala jako 
nesprávná. Dalším důvodem pro 
navrhovanou úpravu je pak skutečnost, že 
pokud dojde k nahrazení rozhodnutí 
správního orgánu a tomuto není tato 
skutečnost známa, správní orgán eviduje jako 
pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které 
již bylo nahrazeno rozsudkem soudu. Soudy 
tato úprava zásadně nezatíží, se správním 
orgánem ve věci komunikují (viz § 250c 
o.s.ř.), a to i po skončení řízení, kdy vrací 
zapůjčený správní spis. Navrhovaná úprava 
tak na jedné straně pro soud zvláštní zátěž 
nepředstavuje, pro správní orgány však může 
znamenat zásadní přínos jednak ve smyslu 
možnosti korigovat svou praxi a sjednotit ji s 
praxí soudů, jednak v oblasti evidence jejich 
rozhodnutí. 
 
Tuto připomínku Úřad považuje za 
zásadní. 
 

Nejvyšší soud 
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

I. Obecně  
V důvodové zprávě k návrhu zákona 

opakuje jeho předkladatel tezi vyjádřenou již 

Akceptováno. 
Úprava byla o vztah ke zvláštním úpravám rozšířena. 
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dříve, že do českého právního řádu je 
zaváděna „komplexní a ucelená úprava 
hromadných řízení“ (str. 4 důvodové zprávy 
k PZHŽ). Tato teze je, jak Nejvyšší soud již 
upozornil, nesprávná, neboť v planosti mají 
zůstat dosavadní legislativní výrazy 
kolektivní ochrany práv, např. § 25 odst. 2 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Nekomplexnost a mezerovitost 
je vlastní i „doprovodnému“ návrhu zákona, 
jak PZHŽ označuje důvodová zpráva (str. 6 
důvodové zprávy k PZHŽ). Ve skutečnosti 
se totiž doprovodný zákon týká pouze 
minima dotčených otázek, konkrétně jen 
základů úpravy elektronického soudního 
spisu, soudních poplatků a některých aspektů 
vztahu k insolvenčnímu řízení. Mnohé jiné 
otázky, které navrhovaná úprava 
hromadných řízení vyvolává (např. vztah 
k zvláštním úpravám kolektivní ochrany 
práv), nechává návrh zcela bez povšimnutí. 
Již z toho se podává, že stejně jako návrh 
zákona o hromadných žalobách byl i tento 
„ušit rychlou jehlou“ a bez hlubší analýzy 
celé problematiky.  
 

Pokud jde o námitky týkající se toho, že návrh je předkládán 
bez hlubší analýzy a je „šit horkou jehlou“, dovolujeme si zde 
odkázat na věcný záměr zákona, který byl schválen vládou dne 
4. dubna 2018 a kterému předcházely dva roky rešerší a studia 
dané problematiky. Uvedený návrh obsahuje velmi podrobný 
rozbor různých variant řešení, odůvodnění dopadů zákona na 
právní řád ČR, na státní rozpočet i soukromé subjekty. 
K návrhu věcného záměru zákona se přitom Nejvyšší soud 
vůbec nevyjádřil. 
 
 

 To se ostatně ukazuje i na 
navrhované úpravě „elektronického spisu“, 
která je nedostatečná nejen po obsahové, ale 
i po formální stránce. Základní nedostatek 
plyne již z toho, že listiny se do 
elektronického spisu mají převádět pouhým 
scanem (§ 40d odst. 2 o. s. ř.), takže 
v případě pochybností bude rozhodující 
listinná podoba písemného podání, které 

Vysvětleno. 
Úprava elektronického spisu byla diskutována na expertní 
pracovní skupině, kde bylo zastoupeno na 7 soudců a další 
justiční personál (vedoucí kanceláře apod.). Na základě 
diskuzí na této pracovní skupině bylo nakonec, zejména 
vzhledem k tomu, že se soudy prvního a druhého stupně 
neustále potýkají s nedostatkem personálu, rozhodnuto, že 
přinejmenším v prvních letech se budou do elektronického 
spisu listinné písemnosti scanovat, neboť množství listinných 
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bude uloženo v „listinné příloze“ 
elektronického spisu (srov. str. 22 důvodové 
zprávy k PZHŽ). Ve skutečnosti to znamená, 
že soudy povedou v každé věci spisy dva – 
elektronický a listinný. Lze pochybovat, že 
zmnožením povinností soudů se dosáhne 
větší „efektivity“ řízení, jak předpokládá str. 
6 důvodové zprávy k PZHŽ.  

 

písemností na soudech nižšího stupně je i přes pokročilou 
digitalizaci české společnosti stále vysoké a pokud by měl 
personál na soudu veškeré listinné písemnosti, které soudy 
zejména prvního stupně každý den obdrží, do spisu 
autorizovaně konvertovat, soudy by tím byly zcela 
paralyzovány. 
 
Pokud jde o listinnou přílohu, zde upozorňujeme na to, že ani 
stávající moderní technologie nedovedou konvertovat listinné 
důkazní prostředky, u nichž se zkoumají např. pravost či stáří 
podpisu tak, aby elektronické kopie plně nahradily listinu. 
Proto i kdyby se zavedla povinnost podání účastníků do spisu 
autorizovaně konvertovat, neznamenalo by to v praxi, že by 
nebyla „listinná příloha“ nezbytná, protože by se do ní musely 
tak jako tak umisťovat originály listin sloužících jako důkazní 
prostředek. 
 
 

 Dalším problémem návrhu je 
nepřesné převádění výsledků judikatorní 
činnosti soudů do legislativní podoby. 
Zákonodárce se vložením nové věty do § 43 
odst. 1 o. s. ř. podle důvodové zprávy 
k PZHŽ (str. 23 důvodové zprávy k PZHŽ) 
pokouší v návaznosti na usnesení Nejvyšší 
soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 
2743/2013, upravit problematiku 
obsahového rozporu mezi označením autora 
podání (přílohy datové zprávy) a fikcí 
podpisu. Činí tak ovšem nešťastně, neboť 
navrhované doplnění o. s. ř. vyznívá o dost 
šířeji než soudní rozhodnutí, na které 
důvodová zpráva odkazuje. I zde by 
výsledkem přijetí normy byla pouze větší 

Akceptováno. 
Úprava byla změněna tak, že ve všech případech bude soud 
účastníky vyzývat k opravě vad (tj. nebude se rozlišovat mezi 
různými druhy chyb při odesílání písemností v kvalifikované 
elektronické podobě). 
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právní nejistota, a tím také zhoršení 
postavení jak účastníků řízení, tak soudů.  

 Zcela je třeba odmítnout fikci, kterou 
PZHŽ hodlá zavést v ust. § 129 odst. 2 o. s. 
ř. Podle ní je důkaz listinou proveden i tehdy, 
je-li listina obsažena v elektronickém spise, 
který je přístupný způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Návrh lze hodnotit jako 
pokus odstranit provádění dokazování 
listinami (!) z civilního řízení. Při provádění 
listinných důkazů musí být totiž zřejmé, jaké 
informace soud z listin čerpá. Jen tak se 
účastník řízení může k listinnému důkazu 
řádně vyjádřit (§ 123 o. s. ř.). Tento základní 
přístup k dokazování listinami návrh mění. 
Zákonodárce nadto pomíjí, že listin může být 
(zvláště v hromadném řízení, jehož se 
na žalující straně účastní desítky či stovky 
osob) velké množství a že navrhovanou fikcí 
se nadmíru ztěžuje kvalifikovaná obrana 
(zejména) žalovaného. 

Vysvětleno. 
Cílem není pokus odstranit provádění důkazů – jde jen o 
možnost, jak může soud postupovat, která je navíc vázána na 
celou řadu podmínek a kterákoliv strana může požadovat 
standardní provedení listiny jejím přečtením. 
 
 

 Svou druhou částí doplňuje PZHŽ do 
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích, několik položek v Sazebníku 
poplatků. Z hlediska obecných principů 
spravedlnosti zaujme významný nepoměr 
mezi stanovením výše soudního poplatku 
v případě „individuálního“ řízení na straně 
jedné, a hromadného řízení na straně druhé. 
Jestliže žalobce postupující žalobou podle 
třetí části o. s. ř. vynaloží na soudní poplatek 
obvykle 5 % ze žalované peněžité částky, je 
zákon vůči „hromadnému“ žalobci o dost 
vstřícnější, když například na zahájení 
hromadného odhlašovacího řízení o plnění 2 

Vysvětleno. 
Z pohledu státu je výhodnější, pokud se spor projedná 
hromadně nežli v mnoha individuálních řízeních. Zatímco 
v případě vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno 
stovky až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje 
tato řízení koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich 
společně – náklady státu se tak snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
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mil. Kč zaplatí soudní poplatek 20 tis. Kč 
(srov. Položka 41 písm. a/ Sazebníku 
poplatků), tj. pětkrát nižší než v případě 
„individuálního“ řízení. Zákonodárce tak 
zjevně preferuje hromadné před 
„individuálním“ řízením, což je vzhledem 
nedostatku zkušeností s tímto typem řízení 
zarážející. 

 

hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
Soudní poplatek za odhlašovací hromadné řízení byl nicméně 
k těmto připomínkám zvýšen na částku 50 000Kč v nejnižším 
pásmu, tj. do 5 000 000 Kč, a dále nad 5 000 000Kč byl 
stanoven poplatek na 1% z žalované částky. 
 
Pokud je žalováno na 5 000 000Kč, zaplatí žalobce 
v hromadném řízení soudní poplatek 50 000Kč + jistotu ve 
výši 250 000Kč, čili celkem 300 000Kč. V individuálním 
řízení by se při této částce platil SOP ve výši 250 000Kč. 
 
Pokud je žalováno 100 000 000Kč, platil by se SOP ve výši 
1 000 000Kč + jistota ve výši 5 000 000Kč, celkem tedy 
6 000 000Kč. V individuálním řízení by se přitom při stejné 
částce platilo „jen“ 2 600 000Kč. 

 Třetí část PZHŽ se týká vztahu 
hromadného a insolvenčního řízení. Jádrem 
návrhu je doplnění zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), o ustanovení § 140a odst. 5, podle 
kterého přes přerušení hromadného řízení 

Vysvětleno. 
Uvedené řešení, resp. „neekonomičnost“ tohoto řešení 
vyplývá z podstaty insolvenčního řízení a není chybou 
koncepce zákona o hromadných žalobách. 
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v důsledku rozhodnutí o úpadku může být 
rozhodováno o některých otázkách 
hromadného řízení (např. o odvolání a 
výměně správce, o členství ve skupině). Tím 
ovšem sám zákonodárce zpochybňuje 
zvolenou koncepci „hromadné pohledávky“ 
(§ 139 návrhu zákona o hromadných 
žalobách), jež měla zjednodušit uplatnění 
jednotlivých pohledávek členů skupiny 
v insolvenčním řízení. V praxi lze totiž 
očekávat, že jak insolvenční správce, tak 
přihlášení věřitelé budou v insolvenčním 
řízení popírat výši nebo pravost „dílčích“ 
pohledávek jednotlivých členů skupiny, a 
v hromadném řízení se nadto povedou 
incidenční spory o členství ve skupině, jež je 
závislé právě na existenci pohledávky. 
Takový postup je ovšem procesně velmi 
neekonomický. 

 

V rámci insolvenčního řízení nelze vzít dlužníkovi nebo 
ostatním věřitelům jejich právo popírat cizí pohledávky, neboť 
toto je jedno ze základních práv, které lze v rámci 
insolvenčního řízení uplatňovat a jeho vypuštění by 
nedůvodně zasáhlo do základních principů insolvence. 

 
Hospodářská komora 

Miluše Kohoutková 
 

Zakonu@komora.cz 
Pripominkovani@komora.cz 

 

1. Připomínka k Části první, změna 
občanského soudního řádu, bod 7, § 42 
odst. 5 
Požadujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Navržené ustanovení nepovažujeme za 
vhodné. Jde o další zásah do práv účastníků 
řízení, který rozšiřuje povinnost využívat 
datovou schránku. Namísto popularizace 
digitalizace a elektronického vedení spisu je 
tak využívána represivní metoda příkazu a 
povinnosti. To vše za situace, kdy datová 
schránka či (zejména velikostní) nastavení e-
mailu u orgánů veřejné moci nedostačuje pro 
potřeby zaslání podání. Cestou pro zvýšení 

Částečně akceptováno. 
Uvedené pravidlo je již nyní obsaženo v § 80a insolvenčního 
zákona a dle našich zjištění nečiní pro účastníky řízení žádný 
problém. 
 
Navíc se toto ustanovení osvědčilo a naopak je ze strany 
účastníků a soudu dle našich informací vnímáno velmi 
pozitivně. 
 
Jsme si vědomi toho, že DS má omezenou kapacitu a pro tyto 
případy také zákon umožňuje výjimku. K připomínce však 
byla výjimka pro povinnost činit podání pomocí DS zmírněna 
tak, aby nebylo její uplatnění „výjimečné“. 
 
Znění výjimky bude následující: 
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významu datových schránek není jejich 
povinné využívání tímto způsobem, ale 
jednoduchost a prospěch účastníků, resp. 
pozitivní motivace, v jejímž důsledku je 
začnou sami ve velké míře využívat. 
V řadě případů je nezbytné předložit data na 
CD nebo flash disku (kvůli velikosti 
uložených dat či formátu). Některá podání je 
rovněž potřeba posílat v listinné podobě s 
ohledem na grafické provedení (barevná 
schémata, obrátky, grafy), což při černobílém 
tisku na soudu ztrácí efekt. Některé materiály 
jsou tak rozsáhlé (například výkresy až do 
velikosti A0), že je nelze naskenovat či 
budou pro příjemce nepřehledné.  
Úprava navržená v návaznosti na toto 
ustanovení v § 43 odst. 1 o.s.ř. bude navíc 
zdržovat řízení a vyžádá si aktivitu soudu 
tam, kde by bez existence namítaného 
ustanovení být nemusela. 
 

Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle 
věty první, lze je s uvedením důvodu učinit v listinné podobě. 
 
 
 

 2. Připomínka k Části první, změna 
občanského soudního řádu, bod 8, § 43 
odst. 1 
Požadujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
V návaznosti na vypuštění odst. 5 v § 42 
o.s.ř. (viz výše) navrhujeme vypustit i 
doplnění věty „Obdobně předseda senátu 
postupuje, není-li podání učiněno způsobem 
uvedeným v § 42 odst. 5; tím není dotčen § 42 
odst. 2.“ v § 43 odst. 1 o.s.ř. 
 

Viz výše. 
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 3. Připomínka k Části první, změna 
občanského soudního řádu, bod 9, § 44 
odst. 5 
Požadujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Ustanovení narušuje princip rovnosti stran, 
jednu ze zásad sporného řízení v civilním 
řízení. Ustanovení je formulováno tak vágně 
a obecně, že je jednoduše zneužitelné. Důvod 
jeho zavedení není zřejmý, resp. není tak 
významný, takže negativa zavedení 
ustanovení jsou vyšší než případné přínosy. 
Jde navíc o ustanovení nadbytečné, neboť 
ochrana utajovaných skutečností je již 
v rámci civilního řízení řešena jinými 
ustanoveními, a jiný důvod odepření 
nahlédnutí do spisu v civilním řízení by 
neměl být připuštěn, a to zejména v případě, 
kdy se provádí dokazování právě 
zpřístupněním elektronického spisu 
dálkovým způsobem. 
Bohužel se tak nabízí, že předkladatel sleduje 
ustanovením jiný účel, a sice aby se žalovaný 
přiznal pod tlakem žaloby, aniž by přesně 
věděl, jaké argumenty a důkazy předložila 
protistrana, či aby dokonce zjistil, kolik 
žalobců je v řízení přihlášeno. Tento princip 
je však v právním státě nepřípustný. 

Vysvětleno. 
Elektronický spis do budoucna umožní, aby se osoba po 
identifikaci pomocí občanského průkazu s čipem kdykoliv a 
odkudkoliv dostala do všech svých spisů, kde figuruje jako 
účastník – tj. i do toho spisu, o kterém „ještě neví“. 
 
Uvedené ustanovení je nezbytné a výjimečné, což je v něm 
také opakovaně zdůrazněno. V souladu s důvodovou zprávou 
se má navíc uplatnit jen výjimečně na případy jako je zahájení 
exekuce (aby bylo zajištěno uplatnění inhibitoria a 
arrestatoria) a případně i předběžného opatření  - tj. tam, kde 
to smysl a účel daného řízení či procesního úkonu uvedený 
postup vyžaduje. 
 
Obdobné pravidlo se již dnes nachází v úpravě insolvenčního 
rejstříku a v praxi žádné problémy nečiní (viz § 423). Na rozdíl 
od insolvenčního rejstříku však v případě elektronického spisu 
může být nevhodné zveřejnění byť jen údaje o tom, že byl 
založen nějaký spis (aniž by osoba viděla, co je jeho obsahem), 
protože třeba u exekučních řízení ze spisové značky rozezná, 
že jde o exekuci. Proto bylo nezbytné pravidlo uzpůsobit 
kontextu nalézacího řízení. 
 
 

 4. Připomínka k Části druhé, Změna 
zákona o soudních poplatcích 
Požadujeme odmítnout předložený návrh 
zákona v této části, případně zcela 
přepracovat tuto část návrhu zákona. 
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
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Podle důvodové zprávy má být výše 
soudního poplatku zakotvena tak, aby v 
dostatečné míře zaručila, že institut 
hromadných žalob nebude zneužíván. A na 
druhé straně, aby se soudní poplatek nestal 
faktickou překážkou při zahajování 
hromadného řízení. V návrhu zákona je 
soudní poplatek za návrh na zahájení 
odhlašovacího hromadného řízení, jehož 
předmětem je peněžité plnění odstupňován, v 
rozmezí 20 000 Kč až 100 000 Kč, přičemž 
je stanoven strop pro peněžité plnění nad 5 
mil. Kč. Proč zrovna tato stropní částka byla 
určena, není v důvodové zprávě vysvětleno.  
Nelze se ztotožnit se závěrem předkladatele 
zákona uvedeným v důvodové zprávě, že 
částka 100 000 Kč se jeví jako zcela 
bezpochyby dostatečně vysoká, aby odradila 
od podání zneužívající či zjevně nedůvodné 
hromadné žaloby. 
Volba paušálních částek byla podle 
důvodové zprávy zvolena z toho důvodu, že 
nebude možné určit celkovou žalovanou 
částku. Tím by se dalo odvodit, že 
předkladatel zákona předpokládá, že soudní 
poplatek bude hrazen dvoufázově, nicméně 
takový předpoklad text zákona nepodporuje. 
V návrhu zákona není řešena situace, kdy se 
po certifikační fázi zjistí, že žalované 
peněžité plnění je mnohem vyšší, než bylo 
uváděno v návrhu na zahájení odhlašovacího 
hromadného řízení. Daný příklad je ukázkou 
nedomyšlenosti předloženého návrhu zákona 
ze strany předkladatele zákona a podporuje 
myšlenku nezavádět do našeho právního 

 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
S ohledem na tuto připomínku a ve snaze ji vyhovět však bylo 
přistoupeno k přepracování úpravy soudních poplatků u 
odhlašovacího hromadného řízení, a to tak, že 
 

a) V částce do 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 50 000Kč 

b) V částce nad 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 1%, přičemž k částce nad 500 000 000Kč se 
nebude přihlížet. 

 
U přihlašovacího hromadného řízení není důvod pro 
navyšování soudního poplatku, a to z následujících důvodů: 

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



  

řádu právně rozporuplný koncept 
odhlašovacího hromadného řízení, nýbrž se 
přiklonit k jasně daným právním mantinelům 
přihlašovacího hromadného řízení včetně 
výše soudního poplatku, který by byl 
transparentně stanoven vzhledem k 
navrhovanému konkrétnímu peněžitému 
plnění. 
Navrhovaná nízká výše soudního poplatku u 
odhlašovacího hromadného řízení je v 
nepoměru k výši nákladů, které bude nutno 
vynaložit na straně žalovaného již v 
certifikační fázi (tj. před vynesením usnesení 
o přípustnosti hromadného řízení). Tato 
neproporcionalita nemůže být vyvážena 
dalšími opatřeními proti případnému zneužití 
hromadného řízení ze strany žalobce (jistota, 
podmínka solventnosti), přičemž podmínka 
solventnosti se v návrhu zákona o 
hromadných žalobách nevztahuje ani na 
všechny subjekty, které mohou být správci 
skupiny – vizte připomínky HK ČR k návrhu 
zákona o hromadných žalobách. 
Navrhovaná nízká výše soudního poplatku je 
dle důvodové zprávy odůvodněna i tím, že: 
„často budou tyto žaloby iniciovány 
neziskovými organizacemi, jako např. 
spotřebitelskými sdruženími hájícími zájmy 
poškozených osob“, nicméně nic takového z 
návrhu zákona o hromadných žalobách 
nevyplývá. Naopak koncept zákona o 
hromadných žalobách je postaven na 
principu žaloby soukromého investora 
(správce skupiny), který bude hromadné 
řízení financovat a za to obdrží „odměnu 

a) Cílem je odlišit SOP za odhlašovací a přihlašovací 
hromadné řízení tak, aby z toho vyplývala jasná 
preference přihlašovacího hromadného řízení 

b) Vybírání soudního poplatku za přihlašovací hromadné 
řízení dle výše žalované částky není možné, protože 
na začátku řízení tato částka není známa – tato částka 
je známa až po několika měsících či letech řízení, kdy 
soud hromadné řízení připustil a uplynula až 6měsíční 
lhůta pro přihlašování – SOP, který by se platil takto 
se zpožděním, tak stejně nemůže plnit svojí funkci 
(motivační a regulační) 

c) Riziko zneužití přihlašovacího hromadného řízení je 
minimální – pokud je daná kauza 
smyšlená/zneužívající, nikdo se do něj nepřihlásí a 
řízení tak bude muset být zastaveno 

 
Pokud jde o připomínku k bagatelní výši SOP za návrh na 
zpřístupnění důkazního prostředku, je pro ni relevantní zásadní 
koncepční změna, kdy z návrhu zákona o hromadných 
žalobách nakonec došlo k vypuštění možnosti navrhovat 
zpřístupnění před zahájením hromadného řízení. Nově bude 
možné návrh podat jen po zahájení hromadného řízení a 
z tohoto důvodu by neměl být SOP stanoven žádný (obdobně 
jako nejsou zpoplatněny žádné jiné návrhy v rámci řízení). 
Přesto se navrhuje SOP ve výši 10 000Kč zachovat (pro 
srovnání SOP za návrh na vydání předběžného opatření je 
1 000Kč). 
 
Rovněž je třeba upozornit na to, že v rámci zákona o náhradě 
škody v oblasti hospodářské soutěže, kde je možné podat 
návrh i před zahájením soudního řízení, není stanoven 
poplatek vůbec žádný (sic!). Pokud by tedy chtěl někdo 
napříště tohoto institutu zneužít, jistě si nevybere cestu 
hromadné žaloby, kde je zapotřebí zahájit řízení, zaplatit SOP 
za zahájení tohoto řízení, složit jistotu ve výši 100 000Kč a 
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žalobce z přisouzeného plnění“. Za velmi 
nízký soudní poplatek žalobce způsobí 
neadekvátní náklady na straně žalovaného a 
v rámci konkurenčního boje za velmi nízké 
počáteční náklady i likvidaci konkurenta, 
resp. poškození jeho dobrého jména, získá 
přístup k interním dokumentům citlivé 
povahy, obchodnímu tajemství apod. 
Pokud by předkladatel zákona chtěl ponechat 
nízkou výši soudního poplatku z důvodu 
iniciace hromadných žalob ze strany 
neziskových organizací, pak by musel zvolit 
jinou koncepci samotného zákona o 
hromadných žalobách (například koncept, 
který preferuje Evropská komise). 
Stejně nedomyšleně je ze strany 
předkladatele zákona stanoven soudní 
poplatek za návrh na zahájení přihlašovacího 
hromadného řízení, tj. 30 000 Kč. A to bez 
ohledu na výši požadovaného peněžitého 
plnění. Ve vztahu k rozmezí v odhlašovacím 
hromadném řízení není v důvodové zprávě 
zvolený, principiálně odlišný přístup ke 
stanovení soudního poplatku v přihlašovacím 
hromadném řízení nijak odůvodněn. 
Za zcela nepřijatelné považujeme stanovení 
soudního poplatku za návrh na zahájení 
řízení o zpřístupnění důkazního prostředku 
podaného před zahájením hromadného řízení 
anebo v jeho průběhu ve výši 10 000 Kč. 
Tedy fakticky ceny za zpřístupnění 
dokumentů, které bude požadovat žalobce 
nebo osoba, která bude tvrdit, že tyto 
dokumenty potřebuje pro zjištění stavu věci. 
Za takto nízkou cenu („vstupní kapitál“) se 

následně ještě zaplatit 10 000Kč za návrh na zpřístupnění, ale 
podá návrh podle zákona o náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže, kde se zahájení řízení o věci samé 
nevyžaduje a návrh není nijak zpoplatněn. 
 
Pokud jde o poplatek 20Kč za zasílání souborů datovými 
schránkami, byla částka 20Kč stanovena za zasílaný 
dokument, aby nemohlo docházet ke zneužívání. 
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žalobce dostane k citlivým informacím svého 
konkurenta, aniž by musel zahajovat řízení o 
hromadné žalobě. Konstrukce dobře ilustruje 
předkladatelem bohužel podporovanou 
zneužitelnost institutu hromadných žalob 
nejen v rámci soutěžního práva. Pokud jde o 
koncept zpřístupnění důkazního prostředku 
před zahájením řízení anebo v jeho průběhu, 
dovolíme si odkázat na naše připomínky v 
rámci mezirezortního připomínkového řízení 
k zákonu o hromadných žalobách. 
Návrh zákona o hromadných žalobách 
považuje za bagatelní částku 10 000,- Kč, 
kterou se již nevyplatí spotřebiteli vymáhat 
individuálně. Navrhovaná výše soudních 
poplatků převedena na jednotku „bagatelní 
částky“, znamená, že soudní poplatek za 
podání odhlašovacího hromadného řízení je 
roven 2 až 10 bagatelním částkám, u 
přihlašovacího hromadného řízení 3 
bagatelním částkám a návrh na zpřístupnění 
důkazního prostředku má hodnotu právě 
bagatelní částky. 
Takto navrhované částky soudního poplatku 
evidentně nemohou podle HK ČR plnit 
preventivní funkci. 
Právě proto, že žalobcem má být 
kvalifikovaná osoba, která obdrží při 
úspěšném řízení kromě vynaložených 
nákladů nezanedbatelnou odměnu (20 % - 30 
%, tedy u částky do 2 000 000 až 600 000 Kč, 
u částky do 5 000 000 Kč až 1 500 000 Kč, 
atd.), se navržené částky soudních poplatků 
jeví jako směšně nízké. Soudní poplatky tak 
nejsou způsobilé plnit svou funkci odrazovat 
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od podávání spekulativních hromadných 
žalob. Reálně tak hrozí zahlcení soudu 
spekulativními hromadnými žalobami. 
Stanovení výše soudních poplatků posiluje 
dojem zmiňovaný některými subjekty již při 
připomínkách k návrhu zákona o 
hromadných žalobách, totiž že zákon je 
nastaven nepřiměřeně výhodně pro správce 
skupin, mnohem méně pak pro samotné 
členy skupin, o nevýhodném postavení 
žalovaných nemluvě. 
Připustíme-li vůbec existenci odhlašovacích 
žalob, spatřujeme v návrhu 
neodůvodnitelnou diskrepanci mezi 
poplatkem pro žaloby přihlašovací a 
odhlašovací. Odhlašovací hromadné žaloby 
představují mnohem razantnější zásah do 
práv žalovaného, a proto by měly být 
výjimkou, nikoli pravidlem. 
Předkladatel zákona také navrhuje zpoplatnit 
zasílání souborů prostřednictvím systému 
datových schránek, neboť dle důvodové 
zprávy tyto nejsou zcela bez nákladů. Částka 
20 Kč je symbolická a náklady jedné datové 
zprávy pokryje. Smysl tohoto zpoplatnění 
nám však není jasný, jestliže požadovaným 
stavem je elektronizace nejen státní správy, 
ale i soudního řízení, pak by komunikace 
s využitím datové schránky neměla podléhat 
jakýmkoliv poplatkům. Podobné návrhy jsou 
v principiálním rozporu s myšlenkou 
eGovernmentu. Zároveň upozorňujeme na 
možnou zneužitelnost (položky 31 odst. 2), 
která by spočívala v umělém rozdělování 
elektronických dat do více datových zpráv, 
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přičemž každá z nich by byla samostatně 
zpoplatněna.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
JUDr. Hlaváčková 
jhlavackova@spcr.cz 
 
 

K položce 31 bod 2 sazebníku – 
zpoplatnění datových zpráv- navrhujeme 
zrušit 
Odůvodnění 
Předkladatel zákona navrhuje zpoplatnit 
zasílání souborů datovými zprávami, neboť 
dle důvodové zprávy tyto nejsou zcela bez 
nákladů. Částka 20 Kč je symbolická a 
náklady jedné datové zprávy pokryje. Smysl 
tohoto zpoplatnění nám není nijak jasný, 
jestliže požadovaným stavem je 
elektronizace nejen státní správy, ale i 
soudního řízení, pak by komunikace skrze 
datové schránky neměla podléhat jakýmkoliv 
poplatkům. 
 

Vysvětleno. 
Jakmile bude zaveden elektronický spis, budou všechny 
dokumenty přístupné online. Cílem je tedy skutečně podpora 
využívání moderních technologií tím, že se účastníci budou 
motivovat k nahlížení dálkově, které bude zdarma. 
 
Navíc ona ta zpráva z datové schránky stojí nějaké finanční 
prostředky (stranou zůstává práce, která na tom musí být 
odvedena, když paní na podatelně musí soubory najít, nahrát a 
zprávu odeslat), a je proto legitimní chtít jejich nahrazení po 
tom, kdo si poskytnutí údajů vyžaduje. Obdobný princip se 
ostatně promítá do všech poplatků za úkony.  
 

 K položce 41 sazebníku - poplatky za 
zahájení hromadného řízení a za zahájení 
řízení o zpřístupnění důkazního 
prostředku -  navrhujeme zrušit a zcela 
přepracovat   
Odůvodnění 
Podle důvodové zprávy má být výše 
soudního poplatku za zahájení 
hromadného řízení zakotvena tak, aby 
v dostatečné míře zaručila, že institut 
hromadných žalob nebude zneužíván. SP ČR 
je přesvědčen, že navrhovaná nízká výše 
soudních poplatků za zahájení řízení není 
dostatečná pro ochranu žalovaných subjektů. 
Ani z důvodové zprávy není vůbec jasné, jak 
zákonodárce dospěl ke stropu 5 mil. Kč (a 
tedy maximálnímu soudnímu poplatku 

Akceptováno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
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100.000,- Kč), když právě u hromadných 
žalob lze očekávat, že požadovaná částka 
může lehce dosáhnout desítek či stovek 
milionů Kč.  Tato úprava navíc vůbec 
nekoresponduje se stávající úpravou 
soudních poplatků, pokud se jedná o zahájení 
řízení na plnění, kdy takové poplatky jsou 
počítány procentem z uplatňované částky, 
a   strop poplatků  je nastaven na částku 
požadovaného  plnění 250 mil. Kč, a dále již 
neroste (max 4,1 mil. Kč).   
Navrhovaná nízká výše soudního poplatku je 
dle důvodové zprávy odůvodněna i tím, že 
„často budou tyto žaloby iniciovány 
neziskovými organizacemi, jako např. 
spotřebitelskými sdruženími hájícími zájmy 
poškozených osob“.  To není v souladu 
s navrhovanou úpravou hromadných žalob, 
který počítá s iniciací hromadných žalob ze 
strany správců – ziskových subjektů, a ti by 
prostředky k zaplacení odpovídajícího 
soudního poplatku měli mít. Pokud by 
předkladatel zákona chtěl ponechat nízkou 
výši soudního poplatku z důvodu iniciace 
hromadných žalob ze strany neziskových 
organizací, pak by musel zvolit jinou 
koncepci samotného zákona o hromadných 
žalobách (například koncept, který preferuje 
Evropská komise). 
Rovněž nejasné je odůvodnění, že poplatek 
je nastaven takto nízko, protože  v první 
(certifikační fázi) hromadného řízení nebude 
možné určit celkovou žalovanou částku. 
Nikde v zákoně se ale nehovoří o tom, že by 
měl být poplatek ve skutečné výši doměřen 

poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
S ohledem na připomínku a ve snaze ji vyhovět však bylo 
přistoupeno k přepracování úpravy soudních poplatků u 
odhlašovacího hromadného řízení, a to tak, že 
 

a) V částce do 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 50 000Kč 

b) V částce nad 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 1%, přičemž k částce nad 500 000 000Kč se 
nebude přihlížet (tj. maximální výše SOP bude 
10 000 000Kč, což je dvouapůlnásobek oproti řízení 
individuálnímu, k tomu je navíc nutné připočíst jistotu 
ve výši 5 000 000Kč s možností prolomení na návrh 
žalovaného).  

 
U přihlašovacího hromadného řízení není důvod pro 
navyšování soudního poplatku, a to z následujících důvodů: 

a) Cílem je odlišit SOP za odhlašovací a přihlašovací 
hromadné řízení tak, aby z toho vyplývala jasná 
preference přihlašovacího hromadného řízení 

b) Vybírání soudního poplatku za přihlašovací hromadné 
řízení dle výše žalované částky není možné, protože 
na začátku řízení tato částka není známa – tato částka 
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později. V návrhu zákona není řešena 
situace, kdy se po certifikační fázi zjistí, že 
žalované peněžité plnění je mnohem vyšší, 
než bylo uváděno v návrhu na zahájení 
odhlašovacího hromadného řízení. 
Navrhovaná nízká výše soudního poplatku u 
odhlašovacího hromadného řízení je 
v nepoměru k výši nákladů, které bude nutno 
vynaložit na straně žalovaného již 
v certifikační fázi (tj. před vynesením 
usnesení o přípustnosti hromadného řízení).  
Tato  neproporcionalita nemůže být 
vyvážena dalšími opatřeními proti 
případnému zneužití hromadného řízení ze 
strany žalobce (jistota, podmínka 
solventnosti), přičemž podmínka 
solventnosti se v návrhu zákona o 
hromadných žalobách nevztahuje na všechny 
subjekty, které mohou být správci skupiny – 
viz naše připomínky k návrhu zákona o 
hromadných žalobách.   
Stejně nedomyšleně je ze strany 
předkladatele zákona stanoven soudní 
poplatek za návrh na zahájení přihlašovacího 
hromadného řízení, tj. 30 000 Kč. A to bez 
ohledu na výši požadovaného peněžitého 
plnění. Ve vztahu k rozmezí v odhlašovacím 
hromadném řízení není v důvodové zprávě 
odlišný přístup ke stanovení soudního 
poplatku v přihlašovacím hromadném řízení 
odůvodněn. 
Jako zcela nepřijatelné je stanovení 
soudního poplatku za návrh na zahájení 
řízení o zpřístupnění důkazního 
prostředku podaného před zahájením 

je známa až po několika měsících či letech řízení, kdy 
soud hromadné řízení připustil a uplynula až 6měsíční 
lhůta pro přihlašování – SOP, který by se platil takto 
se zpožděním, tak stejně nemůže plnit svojí funkci 
(motivační a regulační) 

c) Riziko zneužití přihlašovacího hromadného řízení je 
minimální – pokud je daná kauza 
smyšlená/zneužívající, nikdo se do něj nepřihlásí a 
řízení tak bude muset být zastaveno 

 
Pokud jde o připomínku k bagatelní výši SOP za návrh na 
zpřístupnění důkazního prostředku, je pro ni relevantní zásadní 
koncepční změna, kdy z návrhu zákona o hromadných 
žalobách nakonec došlo k vypuštění možnosti navrhovat 
zpřístupnění před zahájením hromadného řízení. Nově bude 
možné návrh podat jen po zahájení hromadného řízení a 
z tohoto důvodu by neměl být SOP stanoven žádný (obdobně 
jako nejsou zpoplatněny žádné jiné návrhy v rámci řízení). 
Přesto se navrhuje SOP ve výši 10 000Kč zachovat (pro 
srovnání SOP za návrh na vydání předběžného opatření je 
1 000Kč). 
 
Rovněž je třeba upozornit na to, že v rámci zákona o náhradě 
škody v oblasti hospodářské soutěže, kde je možné podat 
návrh i před zahájením soudního řízení, není stanoven 
poplatek vůbec žádný (sic!). Pokud by tedy chtěl někdo 
napříště tohoto institutu zneužít, jistě si nevybere cestu 
hromadné žaloby, kde je zapotřebí zahájit řízení, zaplatit SOP 
za zahájení tohoto řízení, složit jistotu ve výši 100 000Kč a 
následně ještě zaplatit 10 000Kč za návrh na zpřístupnění, ale 
podá návrh podle zákona o náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže, kde se zahájení řízení o věci samé 
nevyžaduje a návrh není nijak zpoplatněn. 
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hromadného řízení anebo v jeho průběhu, tj. 
poplatku za zpřístupnění dokumentů, které 
bude požadovat žalobce nebo osoba, která 
bude tvrdit, že tyto dokumenty potřebuje pro 
zjištění stavu věci,  a to ve výši 10 000 Kč. 
Z našeho pohledu jde o částku symbolickou 
a zcela nereflektující realitu důsledků 
takového návrhu pro žalovanou stranu, kdy 
se žalobce dostane k citlivým informacím 
svého konkurenta, aniž by musel zahajovat 
řízení o hromadné žalobě, a jen podporuje 
zneužitelnost institutu hromadných žalob 
nejen v rámci soutěžního práva. I zde by 
mělo dojít k podstatnému navýšení tohoto 
poplatku, nejlépe k jeho progresivnímu růstu 
v závislosti na uplatňované částce 
v hromadném řízení. 
Na základě výše uvedeného se SP ČR 
domnívá, že navrhované částky soudního 
poplatku nemohou plnit preventivní funkci a 
zabránit podávání šikanózních žalob.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Pokud jde o poplatek 20Kč za zasílání souborů datovými 
schránkami, byla částka 20Kč stanovena za zasílaný 
dokument, aby nemohlo docházet ke zneužívání. 

KZPS 
Bc. Vít Jásek    
e-mail:vit.jasek@uzs.cz    
tel. 724 508 701 
Dr. Jan Zikeš    
e-mail: zikes@kzps.cz    
tel: 222 324 985 
 

V mezirezortním připomínkovém řízení je 
projednáván návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o hromadných žalobách. Předložený 
návrh zákona mění v zásadě tři okruhy. 
Prvním je změna občanského soudního řádu, 
která zavádí elektronizaci civilního procesu. 
Druhým je změna zákona o soudních 
poplatcích, která zavádí soudní poplatky pro 
oblast hromadných žalob. Třetím je potom 
změna insolvenčního zákona, která reflektuje 

Vysvětleno.  
 
Uvedené změny reagují na zásadní připomínku pracovní 
komise RIA, která byla uplatněna k věcnému záměru zákona o 
hromadných žalobách a kritizovala, že věcný záměr počítal s 
velmi omezeným využíváním moderních technologií v rámci 
hromadného řízení. 
 
Při přípravě reakce na tuto připomínku došel předkladatel 
k závěru, že není vhodné tuto otázku řešit jen pro účely 
hromadného řízení, že jde o obecný problém celého procesu a 
využilo tedy možnost danou úpravu zobecnit. 
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procesní dopady hromadných žalob na 
insolvenční řízení.  
Považujeme za nešťastné, že se změnovým 
zákonem je spojen návrh na elektronizaci 
civilního procesu. Jakkoli záměr na 
elektronizaci civilního procesu v obecné 
rovině vítáme, měl by být proveden 
samostatným zákonem, který bude 
projednáván samostatně a s náležitou 
pozorností. Je ke zvážení, zda by 
elektronizace neměla být spojena až se 
zavedením nového civilního kodexu, který 
by ji mohl reflektovat v celé své struktuře. 
tato připomínka je doporučující 
 

 
Samotným návrhem zákona k zavedení elektronického spisu 
nedochází, pouze se v návaznosti na rejstřík hromadných žalob 
připravuje půda pro to, aby zákonná úprava budoucímu 
zavedení elektronického spisu nebránila. 
 

 K problematice elektronizace civilního 
procesu měla být zpracována plnohodnotná 
RIA  
tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno. 
Zákonem nedochází k elektronizaci, zákon pouze v návaznosti 
na snahu o posílení moderních technologií v hromadném 
řízení zavádí úpravu do občanského soudního řádu, neboť není 
logické, aby se tato otázka, která je z povahy věci obecná, 
řešila dílčím způsobem v zákoně o hromadných žalobách. 
K návrhu tohoto zákona byla udělena výjimka ze závěrečné 
zprávy RIA. 

 Konkrétní zásadní připomínky  
 Čl. I bod 4: 

Není jasné, zda bude umožněno nahlížení do 
elektronického spisu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Pokud ne, nebude dosaženo 
plného potenciálu elektronizace. Pokud ano, 
není jasné, jakým způsobem budou 
zřizovány přístupy a jak budou zabezpečeny 
proti zneužití (např. porušení listovního 
tajemství). 
tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 
Do elektronického spisu bude možné nahlížet dálkovým 
způsobem.  
 
V soudním právu procesním není obecně na zákonné úrovni 
přístup do spisu řešen ani dnes. Procesní předpisy obecně 
zakotvují toliko právo nahlížet do spisu, přičemž konkrétní 
provedení je ponecháno na prováděcích právních předpisech 
(zejm. § 8 vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské 
soudy) či dokonce na instrukci ministerstva spravedlnosti o 
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vnitřním kancelářském řádu (úprava se řeší zejména v § 188 a 
násl. VKŘ). 
 
Problematika regulace soudního spisu v elektronické podobě 
byla řešena s expertní pracovní skupinou a panovala 
jednoznačná shoda na tom, že by i do budoucna měl být 
obdobný přístup zachován. Tj. že zákon upravuje jen základní 
prvky podoby a nakládání se spisem, vč. nahlížení, 
podrobnosti dále rozvede prováděcí předpis. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byl však způsob nahlížení 
blíže rozveden v důvodové zprávě a dále bylo zmocňovací 
ustanovení pro vyhlášku doplněno i o nahlížení do spisu. 
 
Nahlížení do spisu by mělo být zajištěno přes portál občana, 
kdy se osoba prostřednictvím občanského průkazu 
s elektronickým čipem přihlásí do systému a bude jí umožněno 
nahlížet při této online identifikaci do všech soudních řízení, 
v nichž figuruje jako účastník. 
 
 

 Čl. I bod 4 (§ 40d odst. 2): 
Prostá elektronizace listin výrazně ztíží 
možnost zjistit, že listina byla padělána. 
Účastníci řízení tak budou nuceni formálně 
žádat, aby jim byl zpřístupněn originál 
listiny, a soudy budou nuceny o těchto 
žádostech rozhodnout. 
tato připomínka je doporučující 
 
 

Vysvětleno. 
Jak vyplývá již z dikce samotného zákona, pro převedení do 
elektronické podoby skutečně bude postačovat „prostý scan“. 
Důvodem je skutečnost, že soudy nemají dostatečný personál, 
který by byl schopen ve velkém autorizovaně konvertovat 
velké množství listinných písemností, které na soud denně 
přicházejí. Zároveň není možné v tuto chvíli všem účastníkům 
řízení nařídit, aby se soudem komunikovali pouze 
elektronicky.  
 
A není to ani nezbytné, neboť originál bude v listinné příloze 
spisu, která je jeho součástí. V případě jakýchkoliv 
pochybností či nečitelnosti je vždy možné obstarat si i listinný 
originál (to bude však předpokládat, že účastník bude muset 
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dojít nahlédnout do budovy soudu – elektronický scan přitom 
bude přístupný i dálkově). 
 
Uvedené řešení bylo přijato po konzultaci se soudy a při 
zohlednění znalosti personálního zabezpečení jednotlivých 
soudů. 
 

 Čl. III bod 2: 
Poplatek 20 Kč za datovou zprávu 
navrhujeme nezavádět. Poplatek na jednu 
stranu ztěžuje přístup účastníků řízení (v 
současné době si mohou kopie pořídit 
bezplatně pomocí vlastního fotoaparátu), na 
druhou stranu je jeho částka natolik nízká, že 
výběr bude obtížný a náklady na něj (včetně 
navazujícího účetnictví) budou vyšší než 
samotný poplatek. 
 
tato připomínka je doporučující 
 

Neakceptováno. 
Uvedený poplatek se zavádí ze dvou důvodů: 
 

1) Se zavedením elektronického spisu bude napříště 
možné se ke všem dokumentům ze spisu dostat 
dálkově. Snahou je tedy motivovat účastníky, aby této 
možnosti využívali. 

2)  Zasílání datové schránky něco stojí – a to jak samotná 
DS, tak i práce lidí na soudě. 

 

 Čl. III bod 3 
 
Navrhujeme stanovovat soudní poplatek za 
hromadné žaloby analogicky 
k individuálním žalobám, tj. procentuální 
částkou. V případě odhlašovacích žalob by 
se mělo jednat o částku odvozenou od 
předpokládaného objemu, v případě 
přihlašovacích žalob od objemu nároků 
žalobců. 

Akceptováno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
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Stávající návrh totiž nesmyslně zvýhodňuje 
hromadné žaloby před žalobami 
individuálními. Zatímco u individuálních 
žalob může soudní poplatek dosáhnout až 
4 100 000 Kč, u hromadných žalob je 
omezen částkou 100 000 Kč. Pokud bychom 
poplatek za potenciální hromadnou žalobu 
porovnávali se součtem poplatků za žaloby 
individuální, bude rozdíl ještě vyšší. 
Respektujeme snahu předkladatele 
upřednostnit hromadné žaloby ve snaze 
předcházet přetěžování soudů (jakkoli tato 
snaha není zcela přesvědčivá v kontextu 
toho, že zákon o hromadných žalobách hrozí 
přetížit soudní soustavu frivolními a 
spekulativními hromadnými žalobami), 
navržené zvýhodnění však považujeme za 
nepřesvědčivé.  
Zvláště nevhodný je potom vzájemný vztah 
poplatků za žaloby hromadné přihlašovací a 
odhlašovací. U částek do 2 000 000 Kč je 
totiž poplatek pro odhlašovací žalobu nižší 
než pro žalobu přihlašovací. Žalobci tak 
budou stavěni do velmi nevděčné pozice: u 
přihlašovací žaloby musejí pracně 
osvědčovat, že nejsou dány podmínky pro 
žalobu odhlašovací, a ještě zaplatí vyšší 
soudní poplatek. V případě odhlašovací 
hromadné žaloby ale budou nuceni vydat se 
všanc investorovi – správci skupiny, který 
bude inkasovat podstatnou část (20-30%) 
přisouzené částky. Je tak třeba konstatovat, 
že návrh změnového zákona pokračuje 
v neblahé tendenci návrhu zákona o 
hromadných žalobách: je postaven spíše ve 

SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
 
Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
S ohledem na tuto připomínku a ve snaze ji vyhovět však bylo 
přistoupeno k přepracování úpravy soudních poplatků u 
odhlašovacího hromadného řízení, a to tak, že 
 

a) V částce do 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 50 000Kč 

b) V částce nad 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 1%, přičemž k částce nad 500 000 000Kč se 
nebude přihlížet. 

 
U přihlašovacího hromadného řízení není důvod pro 
navyšování soudního poplatku, a to z následujících důvodů: 

a) Cílem je odlišit SOP za odhlašovací a přihlašovací 
hromadné řízení tak, aby z toho vyplývala jasná 
preference přihlašovacího hromadného řízení 
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prospěch investorů – správců skupin, než 
členů skupiny samotných. 
tato připomínka je zásadní 
 

b) Vybírání soudního poplatku za přihlašovací hromadné 
řízení dle výše žalované částky není možné, protože 
na začátku řízení tato částka není známa – tato částka 
je známa až po několika měsících či letech řízení, kdy 
soud hromadné řízení připustil a uplynula až 6měsíční 
lhůta pro přihlašování – SOP, který by se platil takto 
se zpožděním, tak stejně nemůže plnit svojí funkci 
(motivační a regulační) 

c) Riziko zneužití přihlašovacího hromadného řízení je 
minimální – pokud je daná kauza 
smyšlená/zneužívající, nikdo se do něj nepřihlásí a 
řízení tak bude muset být zastaveno. 

 
UZSČR 
Vít Jásek  e-mail: vit.jasek@uzs.cz 

V mezirezortním připomínkovém řízení je 
projednáván návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o hromadných žalobách. Předložený 
návrh zákona mění v zásadě tři okruhy. 
Prvním je změna občanského soudního řádu, 
která zavádí elektronizaci civilního procesu. 
Druhým je změna zákona o soudních 
poplatcích, která zavádí soudní poplatky pro 
oblast hromadných žalob. Třetím je potom 
změna insolvenčního zákona, která reflektuje 
procesní dopady hromadných žalob na 
insolvenční řízení.  
 
Považujeme za nešťastné, že se změnovým 
zákonem je spojen návrh na elektronizaci 
civilního procesu. Jakkoli záměr na 
elektronizaci civilního procesu v obecné 
rovině vítáme, měl by být proveden 
samostatným zákonem, který bude 
projednáván samostatně a s náležitou 
pozorností. Je ke zvážení, zda by 

Vysvětleno.  
 
Uvedené změny reagují na zásadní připomínku pracovní 
komise RIA, která byla uplatněna k věcnému záměru zákona o 
hromadných žalobách a kritizovala, že věcný záměr počítal s 
velmi omezeným využíváním moderních technologií v rámci 
hromadného řízení. 
 
Při přípravě reakce na tuto připomínku došel předkladatel 
k závěru, že není vhodné tuto otázku řešit jen pro účely 
hromadného řízení, že jde o obecný problém celého procesu a 
využilo tedy možnost danou úpravu zobecnit. 
 
Samotným návrhem zákona k zavedení elektronického spisu 
nedochází, pouze se v návaznosti na rejstřík hromadných žalob 
připravuje půda pro to, aby zákonná úprava budoucímu 
zavedení elektronického spisu nebránila. 
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elektronizace neměla být spojena až se 
zavedením nového civilního kodexu, který 
by ji mohl reflektovat v celé své struktuře. 
 
tato připomínka je doporučující 
 

 K problematice elektronizace civilního 
procesu měla být zpracována plnohodnotná 
RIA  
tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno. 
Zákonem nedochází k elektronizaci, zákon pouze v návaznosti 
na snahu o posílení moderních technologií v hromadném 
řízení zavádí úpravu do občanského soudního řádu, neboť není 
logické, aby se tato otázka, která je z povahy věci obecná, 
řešila dílčím způsobem v zákoně o hromadných žalobách. 
K návrhu tohoto zákona byla udělena výjimka ze závěrečné 
zprávy RIA. 

 Čl. I bod 4: 
Není jasné, zda bude umožněno nahlížení do 
elektronického spisu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Pokud ne, nebude dosaženo 
plného potenciálu elektronizace. Pokud ano, 
není jasné, jakým způsobem budou 
zřizovány přístupy a jak budou zabezpečeny 
proti zneužití (např. porušení listovního 
tajemství). 
tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 
Do elektronického spisu bude možné nahlížet dálkovým 
způsobem.  
 
V soudním právu procesním není obecně na zákonné úrovni 
přístup do spisu řešen ani dnes. Procesní předpisy obecně 
zakotvují toliko právo nahlížet do spisu, přičemž konkrétní 
provedení je ponecháno na prováděcích právních předpisech 
(zejm. § 8 vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské 
soudy) či dokonce na instrukci ministerstva spravedlnosti o 
vnitřním kancelářském řádu (úprava se řeší zejména v § 188 a 
násl. VKŘ). 
 
Problematika regulace soudního spisu v elektronické podobě 
byla řešena s expertní pracovní skupinou a panovala 
jednoznačná shoda na tom, že by i do budoucna měl být 
obdobný přístup zachován. Tj. že zákon upravuje jen základní 
prvky podoby a nakládání se spisem, vč. nahlížení, 
podrobnosti dále rozvede prováděcí předpis. 
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V návaznosti na tuto připomínku byl však způsob nahlížení 
blíže rozveden v důvodové zprávě a dále bylo zmocňovací 
ustanovení pro vyhlášku doplněno i o nahlížení do spisu. 
 
Nahlížení do spisu by mělo být zajištěno přes portál občana, 
kdy se osoba prostřednictvím občanského průkazu 
s elektronickým čipem přihlásí do systému a bude jí umožněno 
nahlížet při této online identifikaci do všech soudních řízení, 
v nichž figuruje jako účastník. 
 
 

 Čl. I bod 4 (§ 40d odst. 2): 
Prostá elektronizace listin výrazně ztíží 
možnost zjistit, že listina byla padělána. 
Účastníci řízení tak budou nuceni formálně 
žádat, aby jim byl zpřístupněn originál 
listiny, a soudy budou nuceny o těchto 
žádostech rozhodnout. 
tato připomínka je doporučující 
 

Vysvětleno. 
Jak vyplývá již z dikce samotného zákona, pro převedení do 
elektronické podoby skutečně bude postačovat „prostý scan“. 
Důvodem je skutečnost, že soudy nemají dostatečný personál, 
který by byl schopen ve velkém autorizovaně konvertovat 
velké množství listinných písemností, které na soud denně 
přicházejí. Zároveň není možné v tuto chvíli všem účastníkům 
řízení nařídit, aby se soudem komunikovali pouze 
elektronicky.  
 
A není to ani nezbytné, neboť originál bude v listinné příloze 
spisu, která je jeho součástí. V případě jakýchkoliv 
pochybností či nečitelnosti je vždy možné obstarat si i listinný 
originál (to bude však předpokládat, že účastník bude muset 
dojít nahlédnout do budovy soudu – elektronický scan přitom 
bude přístupný i dálkově). 
 
Uvedené řešení bylo přijato po konzultaci se soudy a při 
zohlednění znalosti personálního zabezpečení jednotlivých 
soudů. 
 

 Čl. III bod 2: 
Poplatek 20 Kč za datovou zprávu 
navrhujeme nezavádět. Poplatek na jednu 

Neakceptováno. 
Uvedený poplatek se zavádí ze dvou důvodů: 
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stranu ztěžuje přístup účastníků řízení (v 
současné době si mohou kopie pořídit 
bezplatně pomocí vlastního fotoaparátu), na 
druhou stranu je jeho částka natolik nízká, že 
výběr bude obtížný a náklady na něj (včetně 
navazujícího účetnictví) budou vyšší než 
samotný poplatek. 
 
tato připomínka je doporučující 
 

3) Se zavedením elektronického spisu bude napříště 
možné se ke všem dokumentům ze spisu dostat 
dálkově. Snahou je tedy motivovat účastníky, aby této 
možnosti využívali. 

4)  Zasílání datové schránky něco stojí – a to jak samotná 
DS, tak i práce lidí na soudě. 

 

 Čl. III bod 3 
 
Navrhujeme stanovovat soudní poplatek za 
hromadné žaloby analogicky 
k individuálním žalobám, tj. procentuální 
částkou. V případě odhlašovacích žalob by 
se mělo jednat o částku odvozenou od 
předpokládaného objemu, v případě 
přihlašovacích žalob od objemu nároků 
žalobců. 
Stávající návrh totiž nesmyslně zvýhodňuje 
hromadné žaloby před žalobami 
individuálními. Zatímco u individuálních 
žalob může soudní poplatek dosáhnout až 
4 100 000 Kč, u hromadných žalob je 
omezen částkou 100 000 Kč. Pokud bychom 
poplatek za potenciální hromadnou žalobu 
porovnávali se součtem poplatků za žaloby 
individuální, bude rozdíl ještě vyšší. 
Respektujeme snahu předkladatele 
upřednostnit hromadné žaloby ve snaze 
předcházet přetěžování soudů (jakkoli tato 
snaha není zcela přesvědčivá v kontextu 
toho, že zákon o hromadných žalobách hrozí 
přetížit soudní soustavu frivolními a 

Akceptováno. 
Z pohledu státu je mnohem výhodnější, pokud se spor 
projedná hromadné nežli individuálně. Zatímco v případě 
vymáhání v individuálním řízení se může být vedeno stovky 
až tisíce věcí o téže věci, hromadné řízení umožňuje tato řízení 
koncentrovat do jednoho řízení a rozhodnout o nich společně 
– náklady státu se tak rapidně snižují. 
 
Z hlediska možného zneužití, případně prevence 
upozorňujeme na tuto důležitou skutečnost. Předkladatel se 
zde snaží finanční prostředky žalobce ve výši odpovídající výši 
SOP využít jinak, a sice jako soudní úschovu pro případné 
pokrytí náhrady nákladů řízení a újmy, která vznikla 
žalovanému. Stejnou úlohu, jako plní soudní poplatek, tak 
hraje podmínka solventnosti, která je stejně jako SOP vázána 
již na okamžik podání hromadné žaloby. Není bez významu, 
že výše této podmínky je 5%, obdobně jako u soudního 
poplatku, a tato částka se navíc (na rozdíl od SOP) s vyšším 
nárůstem žalované částky nesnižuje. Hranice 5 000 000Kč, 
která je nicméně na návrh žalovaného prolomitelná, pak 
odpovídá orientačně částce 250 000 000 Kč v případě 
soudních poplatků, což je maximální částka, která může být po 
žalobci ze strany státu účtována (v praxi odpovídá tato hranice 
poplatku ve výši 4 100 000Kč). 
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spekulativními hromadnými žalobami), 
navržené zvýhodnění však považujeme za 
nepřesvědčivé.  
Zvláště nevhodný je potom vzájemný vztah 
poplatků za žaloby hromadné přihlašovací a 
odhlašovací. U částek do 2 000 000 Kč je 
totiž poplatek pro odhlašovací žalobu nižší 
než pro žalobu přihlašovací. Žalobci tak 
budou stavěni do velmi nevděčné pozice: u 
přihlašovací žaloby musejí pracně 
osvědčovat, že nejsou dány podmínky pro 
žalobu odhlašovací, a ještě zaplatí vyšší 
soudní poplatek. V případě odhlašovací 
hromadné žaloby ale budou nuceni vydat se 
všanc investorovi – správci skupiny, který 
bude inkasovat podstatnou část (20-30%) 
přisouzené částky. Je tak třeba konstatovat, 
že návrh změnového zákona pokračuje 
v neblahé tendenci návrhu zákona o 
hromadných žalobách: je postaven spíše ve 
prospěch investorů – správců skupin, než 
členů skupiny samotných. 
tato připomínka je zásadní 
 

Ze všech těchto důvodů se domníváme, že ve skutečnosti 
soudní poplatek v kombinaci s podmínkou solventnosti určené 
dle výše žalované částky odpovídá požadavku, který je na ně 
kladen a který je zmíněn v této připomínce. 
 
S ohledem na tuto připomínku a ve snaze ji vyhovět však bylo 
přistoupeno k přepracování úpravy soudních poplatků u 
odhlašovacího hromadného řízení, a to tak, že 
 

a) V částce do 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 50 000Kč 

b) V částce nad 5 000 000Kč se bude vybírat poplatek ve 
výši 1%, přičemž k částce nad 500 000 000Kč se 
nebude přihlížet. 

 
U přihlašovacího hromadného řízení není důvod pro 
navyšování soudního poplatku, a to z následujících důvodů: 

a) Cílem je odlišit SOP za odhlašovací a přihlašovací 
hromadné řízení tak, aby z toho vyplývala jasná 
preference přihlašovacího hromadného řízení 

b) Vybírání soudního poplatku za přihlašovací hromadné 
řízení dle výše žalované částky není možné, protože 
na začátku řízení tato částka není známa – tato částka 
je známa až po několika měsících či letech řízení, kdy 
soud hromadné řízení připustil a uplynula až 6měsíční 
lhůta pro přihlašování – SOP, který by se platil takto 
se zpožděním, tak stejně nemůže plnit svojí funkci 
(motivační a regulační) 

c) Riziko zneužití přihlašovacího hromadného řízení je 
minimální – pokud je daná kauza 
smyšlená/zneužívající, nikdo se do něj nepřihlásí a 
řízení tak bude muset být zastaveno. 
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