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Úvod 

Návrh zákona o hromadném řízení tak, jak jej podle závazku v Programovém prohlášení 

současné vlády připravilo Ministerstvo spravedlnosti, přináší velké změny v procesním právu, 

které významně ovlivní jeho budoucí podobu. Instituty, které hromadná žaloba z povahy věci 

přináší, se do určité míry odklání od současného pojetí v občanském soudním řádu a celkově 

i od zásad civilního procesního práva. 

Cílem tohoto policy paperu je navázat na veřejnou debatu s názvem Hromadné žaloby: 

Revoluce v procesním právu?, která proběhla 29.10.2019 v prostorách Café Louvre. 

Hlavními řečníky byli Alex Ivančo, ředitel odboru Dozoru na finančním trhu z Ministerstva 

financí ČR, dále David Elischer, pedagog z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Maroš 

Kravec, pozicí výkonný ředitel společnosti LitFin. Moderátorem diskuze byl Jan Sůra, partner 

a advokát z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o. 

 

Zdroj: Institut pro politiku a společnost, 2019 

Řečníkům byly v rámci debaty položeny tyty otázky: 

1. Jaké jsou důvody pro potřebu zavádět hromadné žaloby v České republice a je na ně 

společnost připravena? 

2. Ve které oblasti je hromadná žaloba nejpotřebnější a kde najde největší uplatnění? 

3. Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody obou způsobů vedení hromadného řízení – 

opt-out, opt-in? 

4. Jaké může mít hromadná žaloba ekonomické dopady (např. na společnosti, 

spotřebitele, stát)?  
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Alex Ivančo vyjádřil názor, že zavedení institutu hromadných žalob do českého právního 

řádu může být podnětem pro větší využívání potenciálu mimosoudního řešení sporů. 

I samotná diskuse nad českým návrhem je přínosná pro hledání cest pro zlepšení současné 

situace, bez ohledu na proces přijímání návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů, který předložila Evropská komise Evropskému parlamentu 

v dubnu 2018.  Můžeme očekávat, že všechny členské státy EU budou v blízké době nuceny 

se tímto tématem blíže zabývat.  

 

 

 

 

Na otázku, kterou formu hromadného řízení považuje za nejvhodnější pro českou společnost, 

odpověděl, že osobně preferuje přihlašovací režim řízení. Pokud jde o dopady, které může 

institut hromadných žalob přinést, z těch pozitivních jmenoval prostor pro zefektivnění trhu 

a hospodárnost, které se dosáhne spojováním soudních řízení, a zároveň usnadnění 

uplatňování technicky a finančně náročných nároků. Kromě toho se vyjádřil i k účinnosti 

návrhu zákona pro uplatňování nároků, které vznikly před jeho přijetím, se kterou souhlasí.  

Dle názoru Davida Elischera není nejvhodnější čas pro tak razantní úpravu, 

jakou představuje návrh zákona o hromadném řízení. V této souvislosti uvedl, že by bylo 

vhodnější se zavedením institutu hromadných žalob do českého právního řádu počkat do doby, 

než budou zřetelné relevantní souvislosti obsažené v rekodifikaci civilního procesu 

nebo alespoň vyčkat na přijetí EU směrnice o zástupných žalobách. Má obavu, že paralelou 

k tomuto konceptu návrhu zákona o hromadném řízení by se mohl ukázat zákon 

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, který byl po americkém vzoru přijat 

na úrovni EU a následně zvláštním zákonem implementován do českého právního řádu. 

Jak se však následně ukázalo případy v soudní praxi vedené podle tohoto zákona lze napočítat 

v jednotkách, takže jeho celková efektivita z hlediska regulace společenských vztahů je velmi 

sporná (ostatně podobně jako je tomu v Polsku s nedávno zavedenými hromadnými žalobami).  

Pokud jde o otázku zaměřenou na oblasti, ve kterých by mohly hromadné žaloby nalézt své 

uplatnění, David Elischer uvedl, že je potřeba rozlišovat 2 póly diskuze, a to hromadné žaloby 

ve prospěch spotřebitelů a hromadné žaloby jako nástroj pro vymáhání soukromých práv. 

Zatímco k myšlence hromadné žaloby ve prospěch spotřebitelů se staví pozitivně, k hromadné 

žalobě jako nástroje k vymáhání jakýchkoli soukromých práv je spíše skeptický, a to s ohledem 

ČESKÁ A EVROPSKÁ ÚPRAVA 



4 
POLICY PAPER | leden 2020 

 

na jeho širokou působnost. Zdůraznil, že takto pojaté hromadné žaloby by dopadaly nejen 

na spotřebitelské a pracovněprávní spory, ale také na spory z autorských práv, průmyslových 

práv, na problematiku péče o zdraví a poskytování zdravotních služeb, na ochranu osobnosti 

člověka, sousedská práva, cenné papíry atd. Návrh zákona v této podobě se mu tak zdá příliš 

široce postavený. Navrhoval by ho nejprve otevřít jen pro určitý segment soukromého práva 

a v případě, že by se osvědčil, tak jeho působnost rozšířit i na další oblasti, kde se kolektivní 

uplatnění práv jeví dále jako žádoucí. Dle jeho názoru je riskantní aplikovat hromadné žaloby 

bez dalšího, tj. bez analýzy skutečné potřebnosti a bez jasné vazby na budoucí civilní procesní 

kodex, na všechny oblasti soukromého života.  

 

 

PODÍL HROMADNÝCH ŽALOB V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH (USA)1  

Během diskuze o volbě režimu hromadného řízení se vyjádřil jednoznačně pro princip opt-in. 

Je podle něj bližší českému prostředí a našim tradicím v právní oblasti, podle kterých by měl 

mít každý možnost se rozhodnout, zda bude účastníkem řízení, či nikoliv, a nebýt do ničeho 

nucen. Vyjádřil svou obavu z toho, že pokud bude na pomyslné misce vah upřednostňován jen 

veřejný zájem, může tím dojít na druhém konci k popření principu autonomie vůle. Následně 

se vyjádřil i k problematice tzv. racionální apatie spotřebitelů. Efektivnějším by v této 

souvislosti podle něj bylo podporovat (i cestou legislativní) zájmové organizace z této oblasti 

(kupř. sdružení na ochranu spotřebitele), které mohou ovlivňovat veřejnost a motivovat ji 

k aktivnímu uplatnění jejích práv. 

Maroš Kravec uvedl, že v české společnosti zákon o hromadných žalobách evidentně chybí, 

protože již dnes hledá řada osob způsoby skupinového uplatňování svých nároků. Tyto způsoby 

jsou však dle jeho názoru zbytečně zdlouhavé a představují pro soudy práci navíc. Příkladem 

mohou být již existující skupinové žaloby vedené proti kartelovým společnostem, 

jako bankovní kartel Forex či kartel AirCargo. Dále uvedl, že nemá obavy z toho, 

že by se zavedením hromadných žalob přiblížila naše společnost americké.  

 
1 Zdroj dat: 2019 Carlton Fields Class Action Survey, dostupný na https://ClassActionSurvey.com/.  

https://classactionsurvey.com/
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V institutu hromadných žalob totiž obecně spatřuje nástroj, bez kterého nelze vymoci zcela 

zásadní nároky.  

 

 
 

HROMADNÉ ŽALOBY POHLEDEM SPOLEČNOSTÍ V USA2 

Pokud jde o uplatnění hromadných žalob v jednotlivých oblastech, dle Kravcova názoru 

je stěžejní oblastí ochrana soukromí a osobních údajů. Stejně jako ostatní řečníci se pak 

přiklonil k vedení řízení v režimu opt-in. V této souvislosti uvedl, že v případě hromadně 

žalobních nároků by měla být uplatňována zásada vigilantibus iura (právo patří bdělým).  

Režim opt-out mu připadá vhodný pouze v oblasti ochrany životního prostředí, v případě 

nejrůznějších přírodních katastrof, avšak nikoliv v českém právním prostředí.  

  

 
2 Zdroj dat: 2019 Carlton Fields Class Action Survey, dostupný na https://ClassActionSurvey.com/.  

https://classactionsurvey.com/


6 
POLICY PAPER | leden 2020 

 

1. Analýza návrhu zákona o hromadném řízení dle českého 

návrhu 

1.1. Zavedení institutu hromadných žalob do českého právního řádu 

Hromadnou žalobu lze charakterizovat jako institut umožňující většímu počtu osob 

uplatnit svoje soukromoprávní nároky vzniklé na tomtéž právním základu společně vůči 

jednomu žalovanému v jediném soudním řízení.  

V České republice se o tomto fenoménu začalo vážně hovořit v souvislosti s věcným záměrem 

zákona o hromadných řízeních, který v dubnu 2018 představila vláda ČR, s následujícími 

důvody: 

➔ zajištění hospodárnosti řízení a efektivity soudnictví (zejm. odbřemenění soudů), 

➔ posílení zásady jednotného rozhodování ve shodných či obdobných případech, 

➔ zajištění přístupu k soudu i osobám, které by jinak svůj nárok samy neuplatňovaly, 

protože se jim to z ekonomického hlediska nevyplatí (tzv. racionální apatie), 

➔ vytvoření efektivního hospodářského a společenského stimulu, který by vedl 

k narovnání podnikatelského prostředí.3 

Ministerstvo spravedlnosti v polovině března 2019 představilo paragrafové znění tohoto 

návrhu zákona a zaslalo jej do připomínkového řízení. Po četných připomínkách legislativního 

a koncepčního charakteru byla na konci července 2019 zveřejněna upravená verze návrhu 

zákona. V říjnu téhož roku pak posuzovala návrh zákona Legislativní rada vlády, 

která doporučila jeho přepracování. Koncem listopadu byl poté zpracovatelem vydán 

aktualizovaný návrh, který reagoval na doporučení ze strany Legislativní rady vlády. V prosinci 

2019 pak Legislativní rada vlády návrh zákona doporučila vládě ke schválení. 

 

Schéma č. 1: Autor: (Zpracovatel) 

 

  

 
3 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o hromadném řízení, st. 50-52. 

Policy Paper – Institut pro politiku a společnost, leden 2020 
 

Hromadné žaloby: 
Revoluce v procesním právu? 
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1.2. Základní charakteristika a průběh hromadného řízení  

Dle návrhu zákona lze podat hromadnou žalobu ve všech oblastech soukromého práva, 

v nichž lze nároky uplatňovat cestou civilního soudního řízení, s několika taxativně 

vymezenými výjimkami. 

Hromadně bude přitom možné uplatňovat žaloby jak na plnění (např. na náhradu škody), 

tak na zdržení se protiprávního jednání či odstranění protiprávního stavu, a taktéž nároky 

určovací.  

Hromadné řízení oproti standardnímu pojetí v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(dále jen „OSŘ“) je přitom odlišné v mnoha směrech. Zejména je ve své nalézací části rozděleno 

do dvou fází, a to na řízení o přípustnosti hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci 

samé.  V první z nich bude soud posuzovat, zda jsou splněny zákonné podmínky pro podání 

a projednání hromadné žaloby. Bude-li pak žaloba povolena, proběhne hromadné řízení 

ve věci samé, a to s dílčími specifiky oproti standardnímu nalézacímu řízení, jak jej upravuje 

OSŘ. Eventuálně pak může být řízení doplněno o třetí fázi, a to hromadné vykonávací 

řízení, pokud žalovaný soudem uloženou povinnost v dané lhůtě dobrovolně nesplní. 

Na straně žalobce vystupuje tzv. skupina. Jednotlivé osoby tvořící tuto skupinu přitom nejsou 

samostatnými žalobci ve smyslu OSŘ. Postavení členů skupiny je tak oproti běžnému civilnímu 

soudnímu řízení specifické. Práva těchto členů mohou být vykonávána pouze prostřednictvím 

osoby oprávněné podat žalobu, která již bude v postavení standardního účastníka řízení – 

žalobce – ve smyslu OSŘ. Tou je buď člen skupiny, nezisková osoba, či spotřebitelská nezisková 

organizace.  Nejvýznamnějším subjektem je v tomto ohledu nezisková osoba.  

Schéma níže vyobrazuje základní fáze hromadného řízení: 

 

Schéma č. 2: Autor: (Zpracovatel) 

  

Vykonávací řízení (event. - 3. fáze)

Nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci samé

Rozhodnutí ve věci samé
event. Rozhodování o odvolání, dovolání proti rozhodnutí ve věci samé 

Řízení vě věci samé (2. fáze)

Usnesení o přípustnosti hromadné žaloby

event. rozhodování o odvolání a dovolání proti rozhodnutí ve věci přípustnosti

Řízení o přípustnost hromadné žaloby (1. fáze)

Zahájení řízení - podání hromadné žaloby
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1.3. Analýza jednotlivých právních institutů hromadné žaloby 

Návrh zákona o hromadném řízení přináší do civilního procesního práva 

instituty, které se vymykají standardním postupům v občanském soudním řízení, 

potažmo i pojetí české civilněprávní doktríny. 

Rozsah působnosti 

 „V hromadném řízení se projednávají a rozhodují spory vyplývající z poměrů soukromého 

práva.“ Věcná působnost zákona je tak vymezena obecně, aniž by byla omezena na určitou 

oblast.  V hromadném řízení tak budou soudy oprávněny projednávat a rozhodovat např. spory 

ze spotřebitelského práva, pracovněprávních vztahů, korporátního práva, nekalé soutěže 

či z oblasti finančního a kapitálového trhu.4 

Z obecné působnosti zákona jsou pak stanoveny následující výjimky: 

➔ právní věci, které se projednávají a rozhodují podle zákona upravujícího zvláštní řízení 

soudní, 

➔ právní věci, které se projednávají a rozhodují podle zákona upravujícího veřejné 

rejstříky, 

➔ spory o právo na dorovnání protiplnění nebo na náhradu újmy podle zákona 

upravujícího obchodní korporace, zákona upravujícího přeměny obchodních 

společností a družstev a zákona upravujícího nabídky převzetí, je-li rozhodnutí soudu 

co do základu závazné i vůči ostatním oprávněným osobám, 

➔ právo na náhradu újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle jiného zákona.5   

 
4 Ustanovení § 7 odst. 1 návrhu zákona o hromadném řízení. 
5 Ustanovení § 7 odst. 2 návrhu zákona o hromadném řízení.  
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Z povahy věci jsou pak dále vyloučena veřejná subjektivní práva, jež se uplatňují podle 

soudního řádu správního a práva na náhradu újmy, která vznikla při jednání státu či územních 

samosprávných celků jako suveréna.6  

Schéma č. 3: Autor: (Zpracovatel) 

Podobně široce je pak v návrhu zákona o hromadném řízení stanovena i působnost osobní, 

tedy okruh hromadně žalovatelných osob. Lze předpokládat, že úprava hromadných žalob 

dopadne na obchodní korporace, stát a územní samosprávné celky a jim podřízené instituce, 

společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace a další neziskové entity, fyzické osoby. Na stát 

a územní samosprávné celky se však tato úprava aplikuje pouze v případě, že se bude jednat 

o hromadné nároky vyplývající z poměrů soukromého práva.7 8     

Režim řízení 

Hromadné řízení je obecně možné vést ve dvou různých režimech, a to: 

➔ přihlašovací řízení, 

➔ odhlašovací řízení. 

Přihlašovací režim řízení představuje základní formu, která se může použít kdykoliv, 

a to především za situace, kdy nejsou naplněny podmínky pro odhlašovací hromadné řízení.9 

 
6 Důvodová zpráva k § 7 návrhu zákona o hromadném řízení, st. 176. 
7 Důvodová zpráva k § 7 návrhu zákona o hromadném řízení, st. 176. 
8 Např. odpovědnost obce za nedodržení kvality vody či za emise z provozu pozemních komunikací.  
9 Obecná část důvodové zprávy návrhu zákona o hromadném řízení.  
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Vyžaduje výslovný úkon poškozeného, kterým dá na začátku řízení najevo zájem svůj nárok 

vymáhat. V řízení jsou pak následně projednávány nároky pouze těch, kteří se do něj přihlásili. 

Odhlašovací režim řízení pak představuje zvláštní formu řízení, která se uplatní jen 

výjimečně za splnění určitých podmínek.  Použije se v případech, kdy budou v řízení 

uplatňována práva ohraničené skupiny osob disponující stejnými či podobnými nároky 

bagatelní povahy.10 Řízení je v důsledku toho vedeno o nárocích všech členů skupiny najednou, 

přičemž jednotliví členové mohou být do řízení zahrnuti i proti jejich vůli. Pokud pak členové 

s hromadným projednáním nesouhlasí, mají možnost se z něj ve stanovené lhůtě odhlásit. 

Zpřístupnění dokumentů 

Návrh zákona upravuje11 tzv. návrh na zpřístupnění dokumentů. Prostřednictvím něj je žalobce 

(příp. žalovaný) oprávněn požadovat, aby soud uložil druhému účastníkovi nebo třetí osobě 

povinnost zpřístupnit písemnosti nebo jiné důkazní prostředky, které má tato osoba pod svou 

kontrolou. Povinnost zpřístupnění důkazního prostředku se tak vztahuje na všechny osoby, 

bez ohledu na to, zda jsou stranami sporu, nebo nikoliv. Může se tak jednat 

např. o zaměstnance či obchodní partnery žalovaného.   

Pokud subjekt odmítne zpřístupnit dokumenty, ačkoliv k tomu nemá spravedlivý důvod, může 

soud skutečnost, která měla být dokumenty prokázána, pokládat za prokázanou.  

Nadto se subjekt, který by povinnosti zpřístupnit důkazní prostředky nedostál, vystavuje riziku 

udělení pořádkové pokuty.  

Žalobce 

Jako žalobce může v případě hromadných řízení vystupovat: 

➔ člen skupiny, 

➔ nezisková osoba, 

➔ spotřebitelská nezisková organizace. 

Žalobce pak hraje významnou roli i v případě financování řízení, kdy v něm vystupuje 

jako hlavní investor. Je tedy povinen platit soudní poplatek a další náklady řízení.12 Zároveň 

mu v případě úspěchu náleží odměna ve výši až 25 % z přisouzené částky.  

Stanovení účinnosti zákona 

Podle návrhu zákona bude možné hromadnou žalobou postihnout i nároky, které vznikly 

před účinností a také platností zákona13, tedy všechny nepromlčené soukromoprávní nároky.  

  

 
10 Obecná část důvodové zprávy návrhu zákona o hromadném řízení. 
11 Ustanovení § 86 a § 116 návrhu zákona o hromadném řízení.   
12 Např. složení jistoty, náklady na uveřejnění informací, náklady na znalecké posudky atd. 
13 Ustanovení § 166 návrhu o hromadném řízení.  
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2. Analýza institutu zástupné žaloby podle evropského návrhu 

Paralelně s návrhem zákona o hromadném řízení probíhá i legislativní proces v rámci orgánů 

EU. V dubnu 2018 byl Evropskou komisí představen návrh směrnice o zástupných žalobách 

na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (dále jen „návrh 

směrnice o zástupných žalobách“).  

 

Schéma č. 4: Autor: (Zpracovatel) 

Účelem návrhu směrnice o zástupných žalobách je zajistit, aby kvalifikované subjekty mohly 

podávat zástupné žaloby zaměřené na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.14 

Působnost směrnice o zástupných žalobách se tak vztahuje na všechny případy, kdy dochází, 

nebo může dojít, k poškození zájmů spotřebitelů v různých odvětvích, jako jsou finanční 

služby, energetika, telekomunikace, zdravotnictví či ochrana životního prostředí.15 16 

Zástupnou žalobou se pak ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 4 návrhu směrnice rozumí „žaloba 

na ochranu společných zájmů spotřebitelů, jejíž stranou nejsou dotčení spotřebitelé.“17 

S ohledem na tuto definici tedy nejsou spotřebitelé stranou řízení, a tedy ani nejsou aktivně 

legitimováni k podání zástupné žaloby. Tu můžou podat pouze prostřednictvím speciálního 

subjektu, který návrh směrnice o zástupných žalobách označuje jako tzv. kvalifikovaný 

subjekt. Kvalifikované subjekty přitom musí splnit určitá kritéria, kterými je zejména 

neziskový charakter a oprávněný zájem na tom, aby byla dodržována ustanovení příslušných 

právních předpisů Unie.18     

Pokud jde pak o samotné řízení o zástupných žalobách, rozlišujeme jeho dvě fáze. První z nich 

lze charakterizovat jako řízení v užším slova smyslu, jehož předmětem je určení, zda došlo 

k porušování práva Unie. V případě, že je pak soudem toto porušení shledáno, vynese soud 

deklaratorní rozhodnutí, kterým toto porušení konstatuje. Obecně přitom platí, že pokud toto 

rozhodnutí nabylo právní moci, mělo by být nevyvratitelným důkazem v jakýchkoli následných 

žalobách o kolektivním odškodnění v témže členském státě.19 

Po tomto řízení pak může následovat řízení v širším slova smyslu, tedy řízení o odškodnění.  

Smyslem řízení o odškodnění je přiznání nároků požadované jednotlivými spotřebiteli, 

v jejichž věci bylo dříve konstatováno porušení práva.  Spotřebitelé se v této souvislosti mohou 

domáhat např. náhrady škody, opravy, výměny, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení 

zaplacené částky.20   

 
14 Důvodová zpráva k čl. 1 návrhu směrnice. 
15 Důvodová zpráva k návrhu směrnice. 
16 Spotřebitelem je přitom „jakákoli fyzická osoba jednající mimo rámec své obchodní činnosti, 
podnikání, řemesla nebo výkonu povolání.“, viz. Čl. 3 odst. 1 návrhu směrnice.  
17 Čl. 3 odst. 4 návrhu směrnice.  

18 Důvodová zpráva k čl. 4 návrhu směrnice.  
19 Čl. 10 odst. 1 návrhu směrnice.  

20 Důvodová zpráva k návrhu směrnice. 
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Schéma č. 5: Autor: (Zpracovatel) 

Řízení o zástupných žalobách pak vykazuje některé, a to i významné odlišnosti, od pojetí 

hromadných žalob v návrhu zákona o hromadném řízení v ČR. Srovnání těch nejzásadnějších 

je uvedeno v tabulce níže. 

Tabulka č. 1: Autor: (Zpracovatel) 

  NÁVRH SMĚRNICE EU ROZDÍL V NÁVRHU ČESKÉHO ZÁKONA 

Působnost Ochrana spotřebitele. 
Oproti směrnici český návrh dopadne na veškeré 

soukromoprávní spory – působnost je výrazně širší 
a ekonomické i právní dopady větší. 

Žalující subjekt 
Kvalifikovaný subjekt:  

nezisková povaha, původ zdrojů financí, zákaz 
střetu zájmů. 

Záruky kladené na neziskovou osobu jsou zejm. 
v oblasti ziskovosti a financování v rozporu se směrnicí. 

To zvyšuje rizika zneužití k šikanózním žalobám. 

Odměna 
žalobce 

Deklarace neziskové povahy kvalifikovaného 
subjektu. 

Členům skupiny bude přisouzené plnění sníženo 
o odměnu neziskové osoby, spotřebitelské neziskové 

organizace nebo vybraného člena skupiny ve výši 
až 25 % z přisouzené částky. 

Výslovný zákaz podílových odměn 
pro kvalifikované subjekty.21 

Předběžná 
opatření  

Členské státy zajistí, aby kvalifikovaný subjekt 
mohl žádat o předběžná opatření.  

Obecná úprava v OSŘ. 

Financování 
sporu 

Kvalifikovaný subjekt nebo 3. strana. 
Vybraný člen skupiny, nezisková osoba, spotřebitelská 

nezisková osoba. 

Smír 
V případě odškodnění pro poškozeného 
spotřebitele může kvalifikovaný subjekt 

a obchodník žádat soud o schválení vyrovnání.  
Strany mohou hromadné řízení ukončit smírem. 

Účinky 
rozhodnutí 

Rozhodnutí v užším řízení – nevyvratitelné 
zjištění existence porušení práva v následných 

řízeních o odškodnění pro totéž porušení 
a proti témuž obchodníkovi. 

Opt-out – rozhodnutí závazné pro všechny s výjimkou 
těch, kteří se z řízení odhlásili.  

Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny přihlášené. 

Pozastavení  
(přerušení 
promlčecí 

lhůty) 

Podání žaloby má za účinek pozastavení 
nebo přerušení promlčecí lhůty. 

Opt-out – právní mocí usnesení o připuštění 
odhlašovacího řízení se staví promlčecí lhůta s účinky 

ke dni podání žaloby. 
Opt-in – staví se ke dni přihlášení.   

Důkazní 
prostředky 

Lze požadovat zpřístupnění důkazních 
prostředků po žalovaném. 

Nad rámec směrnice lze řízení o zpřístupnění 
dokumentů vést i proti 3. osobám. Rizika zneužití 

informací jsou tak vyšší. 

Informační 
povinnost 

Kvalifikované subjekty – vůči spotřebiteli 
o probíhající zástupné žalobě. Obchodník – 
vůči spotřebitelům o konečném soudním 

zákazu a příkazech k odškodnění 
a o vyrovnání. 

Žalobce a soud – vůči členům skupiny o průběhu 
hromadného řízení. 

Žalovaný – pokud nelze zajistit jinak nebo s velkými 
obtížemi. 

 
21 Výslovný zákaz podílových odměn na úkor přisouzeného plnění navrhuje do směrnice doplnit 
Evropský parlament (viz legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů 
spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES). 

Navazující (individuální) řízení o odškodnění jednotlivců

Konečné rozhodnutí konstatující porušení práva Unie 

(Kolektivní) řízení o zástupné žalobě



13 
POLICY PAPER | leden 2020 

 

Sankce 
Pokuty použitelné na nesoulad s konečnými 

rozhodnutími vydanými v rámci zástupné 
žaloby. 

Pokuty v exekučním řízení v případě nepeněžitého 
plnění. Připadají státu. 

Přeshraniční 
žaloby 

Kvalifikovaný subjekt se může po předložení 
veřejně dostupného seznamu obracet 

na soudy jiného členského státu. 

Spotřebitelskou neziskovou osobou je také právnická 
osoba, která je zapsaná na seznamu Evropské komise.  

Zpětná účinnost 
Směrnice se použije na porušení, která začala 

po dni použitelnosti směrnice. 
Hromadná žaloba může být uplatněna i na nároky 

vzniklé před účinností zákona. 

Náhrada škody 
Náhrada škody by neměla přesáhnout částku, 

kterou obchodník dluží. 
Nevyzvednuté přisouzené plnění připadá státu – český 

návrh obsahuje zakázanou penální náhradu škody. 
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3. Analýza institutu hromadné žaloby ve vybraných státech 

Český návrh podoby hromadné žaloby se inspiroval ve Spojených státech amerických, 

kde hromadné žaloby mají svůj historicky původ (tzv. class action) a kde se začaly využívat již 

ke konci 30. let 20. století v souvislosti se spory týkajícími se problematiky rasové segregace. 

S odstupem času pak institut hromadných žalob pronikl také do kontinentální právní úpravy, 

kde našel uplatnění zejména v oblasti spotřebitelských sporů. V současné době nalezneme 

právní úpravu hromadných žalob v evropských státech jako je Německo, Rakousko, Polsko, 

Francie, Belgie, Norsko či Švédsko (viz mapa níže).  Úprava hromadných žalob se přitom 

v jednotlivých státech do značné míry liší a vykazuje určitá specifika. 

Pro účely tohoto policy paperu byl zvolen reprezentativní vzorek vybraných států, 

jejichž zkušenosti s hromadnými žalobami jsou dále popsány, analyzovány a rozebrány 

na vybraných případech z praxe. Zvoleny byly státy, které jsou České republice geograficky, 

kulturně, sociálně, historicky, ekonomicky, ale zpravidla také právně nejblíže. Vzorek států 

proto zahrnuje všechny státy, ve kterých je zaveden institut hromadných žalob a s nimiž Česká 

republika sousedí. Jedná se tedy o Německo, Rakousko a Polsko. Analyzována bude rovněž 

situace ve Spojených státech amerických, které jsou kolébkou institutu hromadných žalob 

a zároveň inspirační předlohou pro český návrh zákona o hromadném řízení.  

 

Schéma č. 6: Autor: (Zpracovatel) 
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3.1. Spojené státy americké 

Institut hromadných žalob lze v USA považovat za již tradiční, neboť jejich první výskyt 

v tamním právním řádu můžeme datovat až do poloviny 19. století, kdy se jejich předchůdce 

objevil v rámci Federal Equity Rules.22 I díky tomu jsou v dnešní době hromadné žaloby v USA 

hojně využívaným institutem s podrobnou právní úpravou, která je, vzhledem k federálnímu 

charakteru USA, upravena jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni celé federace. 

Právě federální úprava má celkově dopad největší, neboť jednak posloužila jako vzor 

pro většinu úprav jednotlivých států, jednak se dle ní řídí ty největší a nejzajímavější 

hromadněžalobní spory před federálními soudy – z tohoto důvodu se v tomto srovnání 

budeme zabývat právě jí.  

Jádro federální úpravy spočívá v článku 23 Federal Rules for Civil Procedure23 (dále jen 

„FRCP“). Hromadnou žalobu lze v USA vést, stejně jako v případě navrhované tuzemské 

úpravy, ohledně jakéhokoliv nároku. Dle průzkumu americké advokátní kanceláře Carlton 

Fields24 (dále jen „průzkum Carlton Fields“) je pak ve většině případech hromadná žaloba 

podána v oblasti spotřebitelského práva a pracovněprávních vztahů.   

Na rozdíl od některých zahraničních úprav tak není podání hromadné žaloby omezeno 

druhem, či typem nároku, je však omezeno nutností splnit stanovené podmínky řízení, jež soud 

zkoumá vždy v počáteční fázi řízení, nazvaném certifikace (certification), které se zahajuje 

podáním návrhu na certifikaci ze strany žalobce (reprezentanta skupiny).  

Jednou z podmínek řízení je nutnost podání žaloby v jednom z akceptovaných druhů žalob. 

Nejčastějším druhem žaloby je tzv. damages class action25, určená k hromadnému 

uplatňování nároků na náhradu škody. Existují ale i jiné druhy žalob, uplatňující se například 

v případě rizika vydání vícero neslučitelných rozhodnutí vůči žalovanému26, či v případě kdy 

celková suma nároku potenciální skupiny přesahuje celkovou sumu majetku na straně 

žalovaného.27  

K vedení řízení je kumulativní splnění následujících podmínek: 

➔ početnost skupiny, dle které musí být hromadné vymáhání nároku účelnější 

a efektivnější, než individuální řízení 

➔ společná povaha nároku, dle které musí být skutkové i právní otázky společné 

pro všechny členy potenciální skupiny,  

➔ typizovanost, která těsně souvisí s předcházejícím bodem – vzhledem k tomu, 

že soud rozhoduje ohledně individuálního nároku jediného reprezentanta skupiny, 

 
22 The New Federal Equity Rules Promulgated by the United States Supreme Court , Rule 48: „Where 
the parties on either side are very numerous, and cannot, without manifest inconvenience and 
oppressive delays in the suit, be all brought before it, the court in its discretion may dispense with 
making all of them parties, and may proceed in the suit, having sufficient parties before it to represent 
all the adverse interests of the plaintiffs and the defendants in the suit properly before it. But in such 
cases, the decree shall be without prejudice to the rights and claims of all the absent parties.“ 
23 Rule 23 – Class Actions, Federal Rules of Civil Procedure, 2020 Edition, 
https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-iv-parties/rule-23-class-actions/. 
24Carlton Fields 2019, Carlton Fields Class Action Survey [online], Dostupné z 
https://gallery.mailchimp.com/0c82d1e732eec64ff4cb3d4b7/files/d46d1d29-390d-48ec-ac98. 
50c7e8600edc/2019_Class_Action_Survey.pdf.  
25 Článek 23 (b)(3) FRCP.  
26 Článek 23 (b)(1)(A) FRCP. 
27 Čláenk 23 (b)(1)(B) FRCP. 

https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-iv-parties/rule-23-class-actions/
https://gallery.mailchimp.com/0c82d1e732eec64ff4cb3d4b7/files/d46d1d29-390d-48ec-ac98.%2050c7e8600edc/2019_Class_Action_Survey.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0c82d1e732eec64ff4cb3d4b7/files/d46d1d29-390d-48ec-ac98.%2050c7e8600edc/2019_Class_Action_Survey.pdf
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jehož výsledek aplikuje následně na skupinu celou, musí být nároky reprezentanta 

skupiny dostatečně podobné s nároky ostatních členů,  

➔ adekvátní zastoupení, dle kterého je nutné zajistit dostatečné schopnosti zástupce 

skupiny (odbornost, kvalifikovanost), 

➔ zjistitelnost, v rámci které musí být skupina definována dostatečně určitě. 

Na základě splnění výše zmíněných podmínek následně soud vydá rozhodnutí o návrhu 

na certifikaci, ve kterém určí přípustnost žaloby a informuje obě strany sporu o podobě řízení, 

vymezení skupiny, sporném předmětu řízení a v neposlední řadě také jmenuje z řad právních 

zástupců žalobců advokáta (class counsel).  

Vzhledem k důležitému, avšak zároveň obtížnému postavení advokáta je na jeho výběr 

stanovena řada požadavků, spočívající mj. ve znalosti rozhodného práva, či v jeho 

zkušenostech s hromadnými žalobami. Důležitý aspekt, který soud také zvažuje při jeho 

jmenování, je finanční zajištění advokáta – a to z důvodu, že veškeré náklady při neúspěchu 

hromadné žaloby (které mohou být vzhledem k rozsahu některých sporů značné), nese právě 

advokát. Výměnou za značné finanční riziko, které advokát podstupuje, bývá většinou jeho 

značná odměna v případě úspěchu ve sporu – ta se ve většině případů pohybuje v rozmezí 20–

30 % z hodnoty předmětu sporu.28 

Nutno je též poznamenat, že drtivá většina hromadných žalob v USA skončí smírem.29 

Společnosti k němu přistupují z důvodu snahy o zachování svého dobrého jména – každý 

hromadný spor se sebou nese značnou míru negativní publicity. Dalším důvodem je pak snaha 

společnosti vyhnout se s hromadnou žalobou souvisejícím zveřejněním důkazního prostředku, 

v rámci kterého hrozí vyzrazení pro společnost často vysoce citlivých obchodních tajemství, 

na které bývají pořádány výše zmíněné „fishing expeditions“.   

V tabulce níže je pak vyobrazeno detailnější srovnání amerického zákona a návrhu českého 

zákona: 

Tabulka č. 2: Autor: (Zpracovatel) 

   ÚPRAVA FRCP NÁVRH ČESKÉHO ZÁKONA 

Působnost Veškeré nároky. Veškeré soukromoprávní spory.  

Režim řízení 
Přihlašovací i odhlašovací řízení (s převahou 

odhlašovacího řízení). 
Přihlašovací i odhlašovací řízení. 

Žalující subjekt Advokát určen soudem podle vícero kritérií.30 
Vybraný člen skupiny, nezisková osoba, spotřebitelská 

nezisková osoba. 

Odměna žalobce 

Výše určena na základě dohody, o konečné 
výši odměny rozhoduje soud. Zpravidla 

se pohybuje v rozmezí 20–30 % z hodnoty 
sporu. 

Žalující subjekt může získat odměnu až ve výši 25 % 
ze soudem přiznané částky.  

 
28 Eisenberg, T., Miller, G. Attorney Fees in Class Action Settlements: An Empirical Study, dostupné z 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1365&context=facpub.  
29 Dle Průzkumu Carlton fields dojde ke smíru přibližně v 73 % případů. 
30 Kritériemi jsou: a) zkušenosti s hromadnými žalobami a jinými složitými soudními spory, b) znalost 
rozhodného práva c) práce odvedená při identifikaci či výzkumu možných nároků v rámci hromadné 
žaloby d) finanční zdroje.   

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1365&context=facpub
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Financování 

sporu 
Veškeré náklady hrazeny správcem skupiny. Žalující subjekt.  

Smír 
Strany mohou řízení ukončit smírem, nutnost 

jeho přezkoumání soudem.  
Strany mohou hromadné řízení ukončit smírem. 

Účinky 

rozhodnutí 
Soud rozhoduje o nároku reprezentanta 

skupiny, výsledek aplikován na celou skupinu. 

Opt-out – rozhodnutí závazné pro všechny s výjimkou 
těch, kteří se z řízení odhlásili.  

Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny přihlášené. 

Důkazní 

prostředky 

Rozsáhlé zpřístupnění důkazního prostředku, 
které bývá čas od času zneužíváno 

k tzv. fishing expeditions.31 

Možnost zpřístupnění dokumentů. 

Informační 

povinnost 
Určuje soud v rámci rozhodnutí o návrhu 

na certifikaci.  

Žalobce a soud – vůči členům skupiny o průběhu 
hromadného řízení. 

Žalovaný – nelze-li zajistit jinak nebo s velkými 
obtížemi. 

Náhrada škody Sankční forma (tzv. punitive damages). 
Nevyzvednuté přisouzené plnění připadá státu – český 

návrh obsahuje zakázanou penální náhradu škody. 

3.1.1. Americké hromadné žaloby v praxi  

Hromadné žaloby jsou v USA hojně využívaným institutem. Dle Průzkumu Carlton Fields jí 
v roce 2018 čelilo 54 % společností v USA, výdaje za ně pak dosáhly značných 2,46 miliardy 
dolarů. 

 

Graf č. 1: Autor: (Zpracovatel)32   

 

 
31 Fighting Fishing Expeditions – The Oppenheimer Relevance Objection. Class action countermeasures 
[online]. 2009 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: 
https://www.classactioncountermeasures.com/2009/12/articles/discovery/fighting-fishing-
expeditions-the-oppenheimer-relevance-objection/. 
32 Průzkum Carlton Fields. 
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Většinu hromadných žalob tvoří spory pracovněprávní a spory z oblasti spotřebitelského 

práva: 

 

Graf č. 2: Autor: (Zpracovatel)33   

USA je unikátním zdrojem i v tom smyslu, že zde lze najít velké množství hromadných žalob 

se značnou částkou co do hodnoty předmětu sporu.  

➔ Enron Securities 

Hromadných kauz, které stály společnosti miliardy dolarů je v USA celá řada. V roce 2006 

podali akcionáři společnosti Enron Securities proti této společnosti krátce po vyhlášení jejího 

bankrotu hromadnou žalobu. V žalobě namítali značnou korupci v nejvyšších patrech 

společnosti, která měla zakrýt žalostný finanční stav společnosti, jenž byl akcionářům 

zatajován – ti tak díky tomu po neočekávaném bankrotu společnosti přišli o značný majetek. 

V rámci smíru poté musela společnost Enron Securities vyplatit svým akcionářům dohromady 

7,3 miliardy dolarů.34 Hromadná žaloba s podobným charakterem byla jen o pár let dříve 

podána také proti společnosti Worldcom Securities, která byla nakonec taktéž jako v případě 

společnosti Enron Securities ukončena smírem, v tomto případě s hodnotou 6,2 miliard 

dolarů.  

➔ Prsní implantáty společnosti Dow Corning 

Další význačnou hromadnou kauzou je série skupinových i individuálních žalob podávaných 

na společnost Dow Corning v průběhu 80. a 90. let 20. století, a to kvůli prsním implantátům 

této společnosti, které způsobovaly závažné zdravotní problémy, mj. rakovinu prsu, či řadu 

autoimunitních onemocnění. První žaloby byly podávány již v roce 1984, přičemž následující 

série hromadných žalob kulminovala v roce 1998, ve kterém došlo k soudnímu smíru, v rámci 

kterého musela společnost Dow Corning zaplatit 3,2 miliardy dolarů.35 

 

 
33 Průzkum Carlton Fields. 
34 HAYS, Kristen. Enron settlement: $7.2 billion to shareholders. Houston Chronicle [online]. 2008 [cit. 
2019-10-23]. Dostupné z: https://www.chron.com/business/enron/article/Enron-settlement-7-2-
billion-to-shareholders-1643123.php. 
35Chronology of Silicone Breast Implants [online]. [cit. 2019-11-06]. Dostupné z: 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/implants/cron.html. 
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3.2. Německo 

Hromadné žaloby v Německu jsou upraveny především nedávnou novelou civilního řádu36, 

která zavedla do německého právního řádu nový typ klasické „obecné“ reprezentativní žaloby 

(Model declaratory action – Musterfeststellungsklage).  

Tato obecná úprava hromadných žalob je omezena pouze na oblast spotřebitelských sporů, 

kdy zákonem uznaná kvalifikovaná instituce37 (např. spotřebitelská organizace), je aktivně 

legitimovaná k podání hromadné žaloby ohledně nároku potenciálně poškozených zákazníků. 

Funguje na přihlašovacím principu, kdy soudní rozhodnutí je závazné pouze pro osoby 

k hromadné žalobě přihlášené.  

Podmínkou pro zahájení tohoto typu hromadné žaloby je doložení nároků minimálně desíti 

potenciálně poškozených osob, přičemž minimálně 50 osob se musí do hromadné žaloby 

přihlásit ve lhůtě dvou měsíců. V rámci hromadného řízení se následně rozhoduje pouze 

o společných otázkách pro všechny poškozené – tedy například zda došlo ke škodnému jednání 

apod. Otázku individuální náhrady škody následně každý poškozený řeší sám po skončení 

hromadného sporu v rámci individuálního řízení, v rámci kterého se ovšem bere výsledek 

reprezentativního hromadného řízení za závazný. 

V rámci zdejšího hromadného řízení není umožněno oproti úpravě americké (či návrhu 

tuzemského) například předběžné zpřístupnění důkazního prostředku, stejně tak zde není 

možná sankční náhrada škody (punitive damages).  

Kromě výše zmíněné úpravy obsažené v civilním řádu obsahuje německý právní řád ještě další 

druhy žalob s kolektivním charakterem, jejichž úprava je roztroušena mezi vícero různých 

zákonů. 

Prvním takovým druhem žaloby jsou reprezentativní žaloby ve věcech: 

➔ ochrany spotřebitele dle zákona o zápůrčích žalobách při porušení práva 

na ochranu spotřebitele38, 

➔ hospodářské soutěže dle zákona o ochraně hospodářské soutěže39,  

➔ nekalé soutěže dle zákona proti nekalé soutěži40 a 

➔ životního prostředí dle zákona o ekologické škodě.41  

Aktivní legitimaci v těchto reprezentativních žalobách mají různé kvalifikované entity hájící 

zájmy spotřebitele, hospodářská sdružení, průmyslové a obchodní komory, či určité uznané 

spolky v případě životního prostředí. Oblast podání žaloby je poté vymezena pouze v rámci 

daného zákona, který určitý typ reprezentativní žaloby upravuje, a to pouze pro určité typy 

nároků. 

Dalším druhem žaloby s kolektivním charakterem je pak tzv. skupinová žaloba dle zákona 

o vzorovém řízení ve sporech z kapitálových trhů.42 Ten byl přijat v roce 2005 s omezenou 

 
36 Act on Model Declaratory Proceedings účinný od 1. 11. 2018. 
37 Právo podávat žaloby mají pouze instituce zaregistrované minimálně po dobu 4 let dle zvláštního 
zákona, fungující na neziskovém principu a sdružující (a) minimálně 350 osob, nebo (b) 10 organizací.  
Zároveň tyto instituce nemohou hromadné žaloby podávat za účelem zisku.  
38 Unterlassungsklagegesetz. 
39 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
40 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. 
41 Umweltschadensgesetz. 
42 Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten. 
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platností do roku 2010 a to jako reakce na tisíce obdobných žalob podávaných investory proti 

společnosti Deutsche Telekom. Působnost zákona však byla později rozšířena na další případy, 

došlo také k prodloužení jeho platnosti, a sice do roku 2020.  

Vzhledem k nejobecnější působnosti reprezentativních žalob, nedávno do německého 

právního řádu přijatých, se budeme ve srovnávací tabulce zabývat právě jimi:  

Tabulka č. 3: Autor: (Zpracovatel) 

   NĚMECKÁ ÚPRAVA NÁVRH ČESKÉHO ZÁKONA 

Působnost Pouze spotřebitelské spory. Veškeré soukromoprávní spory.  

Režim řízení Pouze přihlašovací režim.  Přihlašovací i odhlašovací řízení. 

Žalující subjekt 
Tzv. „Kvalifikované instituce“ (různé 

spotřebitelské organizace aj.). 
Vybraný člen skupiny, nezisková osoba, spotřebitelská 

nezisková osoba. 

Odměna žalobce x 
Správce skupiny může získat odměnu až ve výši 

25 % ze soudem přiznané částky.  

Financování 
sporu 

Spotřebitelské organizace podávající 
hromadnou žalobu. 

Žalující subjekt.  

Smír 
Strany mohou hromadné řízení ukončit 

smírem. 
Strany mohou hromadné řízení ukončit smírem. 

Účinky 
rozhodnutí 

Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny 
přihlášené; ohledně nároku na náhradu škody 

nutné vést samostatné individuální řízení.  

Opt-out – rozhodnutí závazné pro všechny s výjimkou 
těch, kteří se z řízení odhlásili.  

Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny přihlášené. 

Důkazní 
prostředky 

Předběžné zpřístupnění důkazního prostředku 
zde není možné.  

Možnost zpřístupnění dokumentů 

Informační 
povinnost 

x 

Žalobce a soud – vůči členům skupiny o průběhu 
hromadného řízení. 

Žalovaný – nelze-li zajistit jinak nebo s velkými 
obtížemi. 

Sankce Dle úpravy civilního řádu. 
Pokuty v exekučním řízení v případě nepeněžitého 

plnění. Připadají státu. 

Zpětná účinnost 
Hromadná žaloba může být uplatněna 

i na nároky vzniklé před účinností zákona. 
Hromadná žaloba může být uplatněna i na nároky 

vzniklé před účinností zákona. 

Náhrada škody 
Neexistence sankční funkce náhrady škody 

(punitive damages). 
Nevyzvednuté přisouzené plnění připadá státu – český 

návrh obsahuje zakázanou penální náhradu škody. 
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3.3. Rakousko 

Rakouská právní úprava neobsahuje jednotnou úpravu hromadných žalob43, v rámci několika 

zákonů však můžeme najít různé žaloby s kolektivním charakterem. Jedná se o spolkovou 

reprezentativní žalobu, spolkovou vzorovou žalobu a hromadnou žalobu dle rakouského práva.   

Právní úpravu reprezentativní spolkové žaloby lze nalézt především v zákoně o ochraně 

spotřebitele44, zákoně proti nekalé soutěži45 a zákoně o ochraně hospodářské soutěže.46 Stejně 

jako u ostatních reprezentativních žalob, i zde uplatňuje nároky poškozených osob třetí osoba 

k tomu oprávněná státem – jedná se především o různé zájmové komory, spotřebitelské 

organizace aj. Oblast podání žaloby je omezena v rámci působnosti daného zákona upravující 

ten který typ reprezentativní žaloby – jedná se tak především o oblasti ochrany spotřebitele 

a nekalé soutěže. 

Spolková vzorová žaloba je upravena v rakouském Civilním řádu soudním47 („ZPO“). 

Funguje na principu postoupení drobných pohledávek na vybranou asociaci, která je poté 

aktivně legitimovaná k podání vzorové žaloby. V rakouském právním řádu však tento typ 

hromadné žaloby nemá příliš veliký význam, a to především z důvodu nezávaznosti rozhodnutí 

ve věci pro ostatní oprávněné, stejně jako z důvodu nepřerušení promlčecí doby ostatních 

oprávněných po podání žaloby.   

Hromadná žaloba dle rakouského práva vznikla jakožto důsledek absence obecné 

úpravy hromadných žalob v rakouském právním řádu. V praxi se tak začalo užívat možnosti 

postoupení svého práva na třetí osobu (postupníka) za účelem jeho vymožení u soudu. Právní 

základ tato praxe našla v Civilním řádu soudním, dle kterého může žalobce uplatňovat více 

svých nároků proti stejnému žalovanému. Aktivní legitimaci tak má v tomto případě kdokoliv, 

na koho byly postoupeny nároky domnělých oprávněných osob. Vzhledem ke svému 

charakteru je pak možné užívat tento typ hromadné žaloby ve všech případech, kdy je právo 

možné postoupit. Tento (jinak značný) rozsah však byl již v minulosti korigován judikaturou 

rakouského Nejvyššího soudu48, dle kterého je tento typ hromadné žaloby přípustný pouze 

za splnění následujících podmínek: 

➔ obdobný právní důvod, 

➔ stejnorodost skutkových a právních otázek zajišťující splnění předpokladů procesní 

ekonomie. 

Splnění těchto podmínek zkoumá příslušný soud před zahájením sporu, lze jej tedy srovnat 

s procesem certifikace v rámci hromadných žalob v USA. 

  

 
43 Jednotná úprava hromadných žalob byla navržena v roce 2007, a sice jakožto novela rakouského 
Civilního řádu soudního, nakonec ovšem nebyla přijata. 
44 Konsumentenschutzgesetz. 
45 Gesetz gegen unlauteren Wettberwerb. 
46 Kartellgesetz 2005. 
47 Zivilprozessordnung. 
48 4 Ob 116/05w. 
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Vzhledem k její nejobecnější působnosti přikládáme v tabulce pro srovnání právě hromadnou 

žalobu dle rakouského práva: 

Tabulka č. 4: Autor: (Zpracovatel) 

   RAKOUSKÁ ÚPRAVA NÁVRH ČESKÉHO ZÁKONA 

Působnost 
Vše, co lze postoupit, s podmínkami 

pro vedení řízení upravených judikaturou; 
možné vymáhat pouze nároky na plnění. 

Veškeré soukromoprávní spory.  

Režim řízení 
Kvazipřihlašovací – účastník musí postoupit 

svoji pohledávku. 
Přihlašovací i odhlašovací řízení. 

Žalující subjekt 
Postupník, jemuž byla postoupena 

pohledávka. 
Vybraný člen skupiny, nezisková osoba, spotřebitelská 

nezisková osoba. 

Odměna žalobce 

Odměna advokáta stanovená procentně 
z hodnoty předmětu sporu není přípustná, 
subjekt financující soudní řízení však částku 

vypočítanou touto cestou získat může 
(viz níže). 

Správce skupiny může získat odměnu až ve výši 25 % 
ze soudem přiznané částky.  

Financování 
sporu 

Zavedena praxe financování tzv. subjekty 
financujícími řízení, které v případě úspěchu 

získají podíl z předmětu sporu, v případě 
neúspěchu hradí všechny náklady. 

Žalující subjekt. 

Smír 
Možnost urovnání sporu před Vídeňským 

mezinárodním rozhodčím centrem rakouské 
Spolkové hospodářské komory.49 

Strany mohou hromadné řízení ukončit smírem. 

Účinky 
rozhodnutí 

Pro všechny subjekty, které postoupily svoji 
pohledávku. 

Opt-out – rozhodnutí závazné pro všechny s výjimkou 
těch, kteří se z řízení odhlásili.  

Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny přihlášené. 

Důkazní 
prostředky 

Užití standardních důkazních prostředků 
dle rakouského civilního řádu. 

Možnost zpřístupnění dokumentů 

Informační 
povinnost 

Není upraveno, většinou iniciativa žalobce. 

Žalobce a soud – vůči členům skupiny o průběhu 
hromadného řízení. 

Žalovaný – nelze-li zajistit jinak nebo s velkými 
obtížemi. 

Přeshraniční 
žaloby 

Možné v rámci EU. 
Spotřebitelskou neziskovou osobou je také právnická 
osoba, která je zapsaná na seznamu Evropské komise.  

3.3.1. Rakouské hromadné žaloby v praxi 

V rámci zprávy Evropské komise z roku 2018 týkající se hromadných žalob50 byli osloveni 

rakouští zástupci, kteří se aktivně účastní uplatňování hromadných žalob v Rakousku (soudci, 

advokáti), aby zhodnotili funkčnost úpravy hromadných žalob v Rakousku. Dle jejich názoru 

je značně obtížné především hromadněžalobní vymáhání kompenzační náhrady škody, 

a to z důvodů nedostatečné formální právní úpravy hromadných žalob v rakouském právním 

 
49 Vienna International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber. 
50 British Institute of International and Comparative Law [November 2017], STATE OF COLLECTIVE 
REDRESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMMISSION 
RECOMMENDATION JUST/2016/JCOO/FW/CIVI/0099, dostupné z 
https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf. 

https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf
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řádu a problematickému financování hromadných žalob. Problémy vyplývají především 

ze skutečnosti, že rakouský model hromadných žalob je čistě tvorbou praxe a nevycházejí 

z žádné formální kodifikace, která by stanovila právní rámec pro uplatňování hromadných 

žalob v Rakousku.51  

Dle studie Evropského parlamentu52 začaly být hromadné žaloby v Rakousku ve veliké míře 

užívány po finanční krizi z let 2007–2008, v rámci které vyvstalo mnoho spotřebitelsko-

investorských nároků.  

V rámci rakouského modelu hromadných žalob má možnost stát se osobou aktivně 

legitimovanou k podání hromadné žaloby jakýkoliv subjekt, v praxi však nejvíce hromadných 

žalob podává rakouská spotřebitelská organizace VKI.53 54 Tato spotřebitelská organizace 

v roce 2016 podala 290 hromadných žalob.55  

➔ Kauza Facebook 

Mediálně nejznámějším, avšak neúspěšným hromadněžalobních sporem posledních let 

v Rakousku je spor zahájený v roce 2015, kdy byla rakouským studentem práv a aktivistou 

podána hromadná žaloba proti společnosti Facebook, jíž se účastnily i osoby z jiných zemí 

než Rakouska, a to kvůli údajnému porušování ochrany soukromí uživatelů sociální sítě 

Facebook. Hromadněžalobní část případu skončila po položení předběžné otázky rakouským 

soudem v roce 2018 u Soudního dvora Evropské Unie, podle jehož názoru není možné tento 

případ řešit hromadnou žalobou.56 Současně však připustil možné pokračování sporu v rámci 

individuálního řízení pouze před rakouskými soudy. Proti tomuto řešení společnost Facebook 

namítala nedostatek mezinárodní pravomoci rakouských soudů pro řešení tohoto sporu, 

když sídlo Facebooku se nachází na území Irska. Do celého případu v poslední době vnesl 

světlo rakouský Nejvyšší soudní a kasační dvůr, když nevyslyšel námitky Facebooku a umožnil 

tak rakouským soudům další projednání této věci, neboť dle jeho tvrzení jsou rakouské soudy 

příslušné k řešení sporů ohledně GDPR v celé EU.57 

3.4. Polsko 

Hromadné žaloby byly do polského právní řádu zavedeny zákonem o vymáhání nároků 

v hromadném řízení58, který vstoupil v platnost v roce 2009 a následujícího roku nabyl 

účinnosti.  

Významným rozdílem polského zákona oproti české úpravě je jeho užší působnost, 

která je omezena pouze na nároky na ochranu spotřebitelů, odpovědnost za škodu způsobenou 

 
51KODEK, George E. Focus on Collective Redress - Austria. Collective Redress [online]. [cit. 2019-10-
24]. Dostupné z: https://www.collectiveredress.org/collective-
redress/reports/austria/generalcollectiveredressmechanism. 
52 Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs - COLLECTIVE REDRESS IN THE 
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, 2018. 
53 Verein für Konsumenteninformation. 
54 BIELESZ, Holger a Paul KREPIL. Austria: Class and Group Actions 2019. ICLG [online]. 2008 [cit. 
2019-10-23]. Dostupné z: https://iclg.com/practice-areas/class-and-group-actions-laws-and-
regulations/austria. 
55 ibid. 
56 KHAN, Mehreen a Hannah KUCHLER. Facebook escapes Austria class action but still faces grilling. 
Financial Times, 2018 [online]. [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/dc906c34-
01bb-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5. 
57 MÁSSON MAACK, MÁR. Facebook finally faces GDPR lawsuit after getting shot down in Austrian 
court. The Next Web [online]. 2019 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: 
https://thenextweb.com/facebook/2019/06/12/facebook-gdpr-lawsuit-austria-max-schrems/. 
58  Ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku. 

https://www.collectiveredress.org/collective-redress/reports/austria/generalcollectiveredressmechanism
https://www.collectiveredress.org/collective-redress/reports/austria/generalcollectiveredressmechanism
https://iclg.com/practice-areas/class-and-group-actions-laws-and-regulations/austria
https://iclg.com/practice-areas/class-and-group-actions-laws-and-regulations/austria
https://www.ft.com/content/dc906c34-01bb-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://www.ft.com/content/dc906c34-01bb-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://thenextweb.com/facebook/2019/06/12/facebook-gdpr-lawsuit-austria-max-schrems/
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nebezpečným výrobkem a odpovědnost za protiprávní jednání (s výjimkou ochrany 

osobnosti).59  Dále hromadné řízení funguje pouze na principu opt-in, kdy se do řízení musí 

přihlásit minimálně 10 osob, které opírají svůj nárok o totožný skutkový základ.60   

Pokud jde o samotný průběh hromadného řízení, sestává se ze 4 základních částí: 

➔ certifikace, 

➔ vytvoření skupiny žalobců,  

➔ projednání případu,  

➔ rozhodnutí a jeho výkon.61 

Specifikem polské úpravy je pak skutečnost, že výše nároků, kterých se domáhají členové 

skupiny, musí být jednotná. Jednotnost těchto nároků musí být přitom zachována alespoň 

v rámci podskupin čítajících minimálně 2 členy.62  

Právnímu zástupci skupiny pak stejně jako v případě české úpravy přísluší procentuální 

odměna z vysouzené částky (tzv. success fee), nejvýše však ve výši 20 %.63 V případě sporů 

z majetkových práv pak činí odměna 2 % z vysouzené částky, nejméně však 20 zł (cca 120 Kč), 

horní limit je pak stanoven na 100 000 zł (cca 600 000 Kč). 

V tabulce níže je pak vyobrazeno detailnější srovnání polského zákona a návrhu českého 

zákona: 

Tabulka č. 5: Autor: (Zpracovatel) 

  POLSKÝ ZÁKON NÁVRH ČESKÉHO ZÁKONA 

Působnost 

Nároky na ochranu spotřebitelů, odpovědnost 
za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem 

a odpovědnost za protiprávní jednání 
(s výjimkou ochrany osobnosti). 

Veškeré soukromoprávní spory – působnost je 
výrazně širší a ekonomické i právní dopady větší. 

Režim řízení Přihlašovací řízení.  Přihlašovací i odhlašovací řízení. 

Žalující subjekt 
Zástupce skupiny – člen skupiny, místní 

(okresní) ombudsman pro ochranu 
spotřebitelů. 

Vybraný člen skupiny, nezisková osoba, spotřebitelská 
nezisková osoba. 

Odměna žalobce 

 
Obecně – právní zástupce skupiny má právo 

na určité procento z vysouzené částky, 
nejvýše však ve výši 20 %. 

 
Majetkové spory – 2 % z vysouzené částky 

(min. 20 zł; max 100 000 zł) 
 

Správce skupiny může získat odměnu až ve výši 25 % 
ze soudem přiznané částky.  

 
59 Ustanovení § 2 odst. 2, odst. 2a, odst. 2b Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 
z dnia 17 grudnia 2009 roku. 
60 Ustanovení § 2 odst. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 
2009 roku. 
61 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Věcný záměr zákona o hromadném řízení. st. 
62. 
62 Ustanovení § 2 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 
roku. 
63 Ustanovení § 5 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 
roku. 
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Financování 
sporu 

Žalobce ani žalovaný nemohou žádat 
o osvobození od soudního poplatku, ani jiných 

nákladů řízení. Není upravena možnost 
financování třetími osobami.   

Žalující subjekt. 

Smír 
Lze vést mediaci. Smír lze uzavřít tehdy, 

souhlasí-li s tím min. polovina členů skupiny. 
Strany mohou hromadné řízení ukončit smírem. 

Účinky 
rozhodnutí 

Rozhodnutí závazné pro všechny.  
Opt-out – rozhodnutí závazné pro všechny s výjimkou 

těch, kteří se z řízení odhlásili.  
Opt-in – rozhodnutí závazné pro všechny přihlášené. 

Informační 
povinnost 

Soud – prostřednictvím vysoce rozšířeného 
periodika.   

Žalobce a soud – vůči členům skupiny o průběhu 
hromadného řízení. 

Žalovaný – nelze-li zajistit jinak nebo s velkými 
obtížemi. 

Přeshraniční 
žaloby 

Řízení může zahájit i jakákoliv osoba, člen 
skupiny, pocházející z jiného státu. 

  

Spotřebitelskou neziskovou osobou je také právnická 
osoba, která je zapsaná na seznamu Evropské komise.  

Zpětná účinnost 
 Hromadná žaloba může být uplatněna 

i na nároky vzniklé před účinností zákona. 
Hromadná žaloba může být uplatněna i na nároky 

vzniklé před účinností zákona. 

3.4.1. Polské hromadné žaloby v číslech  

Pokud jde o četnost využití institutu hromadných žalob, zveřejněné statistiky nám ukazují, 

že k jejich využití nedochází příliš často.  Za dobu účinnosti polského zákona nebylo v žádném 

roce podáno více než 50 hromadných žalob, a z toho zpravidla polovina zůstala odmítnuta.  

Větší obliby pak zaznamenaly hromadné žaloby v občanskoprávních věcech, kdy jich bylo 

podáno zhruba 30 ročně.  Mnohem méně se pak vedlo řízení ve věcech obchodněprávních, 

kdy jejich rekordního počtu bylo dosaženo v roce 2012 podáním čtyř hromadných žalob.  

Obecně lze tak spíše zaznamenat klesavé tendence v podávání hromadných žalob. Často 

uváděným důvodem tohoto trendu je velký počet odmítnutí žalob ze strany soudů z důvodu 

jejich formálního přístupu, který může vést ke zbytečnému protahování soudních řízení. 

S ohledem na to se pak může meritorní projednání hromadné žaloby pozdržet i o několik let.  

Pro žalobce je tak v mnoha směrech výhodnější podat individuální žalobu, neboť se svého 

nároku mohou domoci dříve a s menšími finančními náklady.64  

Příkladem takového řízení může být např. spor mezi Wolters Kluwer a Chomikuj.pl, 

kdy z důvodu přezkoumávání přípustnosti hromadné žaloby, došlo k meritornímu projednání 

věci až 4 roky po podání žaloby.  

➔ Wolters Kluwer Polska vs. Chomikuj.pl 

Nakladatelství Wolters Kluwer ziniciovalo v roce 2012 podání hromadné žaloby 

proti společnosti File Solutions Ltd, která je správcem internetového úložiště Chomikuj.pl. 

K podání hromadné žaloby se pak připojilo dalších 14 nakladatelství, které se společně 

domáhaly po společnosti odškodnění z titulu porušení jejich autorských práv. Soud první 

instance ovšem v dané věci neshledal, že by byly splněny podmínky pro podání hromadné 

žaloby a hromadnou žalobu zamítl. Ke stejnému verdiktu dospěl i soud druhého stupně, 

který rozhodoval o odvolání žalobců proti rozhodnutí o zamítnutí žaloby.  Předmětné řízení 

zvrátil v roce 2015 až Nejvyšší soud, který dovodil přípustnost hromadné žaloby a uvedl, 

že soud prvního i druhého stupně postupovaly s přepjatým formalismem. V důsledku toho 

 
64 ŚWIĘTOCHOWSKA, Emilia. Pozwy zbiorowe do naprawy [online]. 2017 [cit. 2019-10-18]. Dostupné 
z: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1077121,wady-w-procedurze-pozwow-zbiorowych.html. 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1077121,wady-w-procedurze-pozwow-zbiorowych.html
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zrušil i obě rozhodnutí nižších soudů a vrátil věc soudu první instance. K meritornímu 

projednání tak řízení dospělo až v roce 2016, tedy po čtyřech letech od podání hromadné 

žaloby.65 

Dalším známým případem je řízení ve věci zřícení průmyslové haly v Katowicích, kdy soudy 

nižší instance odmítaly hromadné nároky poškozených z důvodu nejednotnosti jejich nároků.  

Poškození přitom podali hromadnou žalobu v roce 2011 a meritorně o ní nebylo rozhodnuto 

do dnešního dne. 

➔ Zřícení průmyslové haly v Katowicích 

V dané věci podalo hromadnou žalobu 90 osob, které byly poškozeny zřícením průmyslové haly 

při mezinárodní výstavě holubů v Katowicích v roce 2006. Žalobou se domáhaly, aby soud 

vyslovil, že za zřícení budovy nese odpovědnost stát. Soudy první i druhé instance však v letech 

2013–2014 hromadnou žalobu zamítly s tím, že by v dané věci bylo nutno přezkoumávat 

osobní poměry každého z poškozených, což by bylo v rozporu s principy, na kterých je vystaven 

institut hromadných žalob.66 Nejvyšší soud pak v roce 2015 závěry soudů nižších instancí 

zvrátil, když dovodil, že hromadná žaloba je v dané věci přípustná. Judikoval, že podmínky 

pro přípustnost hromadné žaloby jsou splněny s ohledem na skutečnost, že má být rozhodnuto 

pouze o odpovědnosti státu, a nikoliv o nárocích jednotlivých poškozených. Dle Nejvyššího 

soudu tak bude výrok pro všechny žalobce stejný a deklaruje porušení práva pro následná 

individuální řízení o odškodnění.67 Řízení o meritu věci pak bylo zahájeno až v roce 2017.   

 
65 RZEPIŃSKI, Wojciech. Pozwy zbiorowe już teraz w szerszym zakresie [online]. 2017 [cit. 2019-10-18]. 
Dostupné z: http://www.codozasady.pl/pozwy-zbiorowe-juz-teraz-w-szerszym-zakresie/. 
66 JABŁOŃSKI, Marcin. Warszawski sąd okręgowy odrzucił we wtorek pozew zbiorowy złożony przez 
bliskich ofiar katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. Pozew złożony przez 
grupę ponad 30 osób - zdaniem sądu - w świetle ustawy nie był dopuszczalny. [online]. 2013 [cit. 2019-
10-18]. Dostupné z: https://www.prawo.pl/kadry/pozew-zbiorowy-ws-katastrofy-hali-mtk-
odrzucony,189115.html. 
67 SN dopuścił pozew zbiorowy rodzin ofiar katastrofy hali MTK [online]. 2015 [cit. 2019-10-18]. 
Dostupné z: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=44-
271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2015.  

http://www.codozasady.pl/pozwy-zbiorowe-juz-teraz-w-szerszym-zakresie/
https://www.prawo.pl/kadry/pozew-zbiorowy-ws-katastrofy-hali-mtk-odrzucony,189115.html
https://www.prawo.pl/kadry/pozew-zbiorowy-ws-katastrofy-hali-mtk-odrzucony,189115.html
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=44-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2015
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=44-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2015
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Graf č. 3: Autor: (Zpracovatel)68 

 

 

Graf č. 4: Autor: (Zpracovatel)69 

  

 
68  INFORMATOR STATYSTYCZNY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. Pozwy zbiorowe w latach 2010-
2018 [online]. 2018 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-
statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html.  
69  INFORMATOR STATYSTYCZNY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. Pozwy zbiorowe w latach 2010-
2018 [online]. 2018 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-
statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html.  

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,30.html
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4. Závěr 

Jaké jsou důvody pro potřebu zavádět hromadné žaloby v České republice 

a je na ně společnost připravena? 

Zákonodárcem deklarovaným cílem návrhu zákona o hromadném řízení je především snaha 

o vyšší hospodárnost řízení a zvýšení ochrany spotřebitele. Hromadná žaloba má 

spotřebitelům poskytnout efektivní procesní nástroj k ochraně před porušováním jejich práv, 

a narovnat nerovnováhu v ekonomických vztazích mezi nimi a silnými podnikateli. Legislativní 

úsilí o prosazení nástroje kolektivního vymáhání nároků je přitom motivováno politicky 

(je součástí Programového prohlášení vlády) a podporováno probíhajícím legislativním 

procesem na úrovni EU. 

Obecně je ovšem potřeba připravit návrh, který bude odpovídat současné civilněprávní 

doktríně a fungování českého soudnictví. Neuvážené vnesení cizorodých prvků do právního 

řádu může způsobit to, že dojde k ochromení správného fungování soudnictví ve věcech 

hromadných žalob, a tak i postupnému oslabování jeho skutečného významu a využitelnosti, 

a tím i důvěry v právo. 

Zkušenosti například z Polska ukazují, že vnesení revolučních, avšak nesystematických 

institutů, může být překážkou řádného průběhu hromadného řízení.  I přesto, že v Polsku je 

úprava hromadných žalob platná již desátým rokem, tamní soudy ji i nadále nedokážou 

správně aplikovat a mnohdy postupují přepjatě formalisticky. Z tohoto důvodu dochází ke stále 

menšímu využívání hromadných žalob, neboť je pro žalobce efektivnější domáhat se svých 

nároků formou individuálního řízení. 

Ve které oblasti je hromadná žaloba nejpotřebnější a kde najde největší 

uplatnění? 

Hromadnou žalobu podle návrhu českého zákona má být možné podat ve všech oblastech 

soukromého práva (se stanovenými výjimkami). 

Evropská zástupná (hromadná) žaloba je projevem harmonizační kompetence EU v oblasti 

ochrany spotřebitelů (dle čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské unie). S ohledem na to má být 

umožněna striktně na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, v taxativně vymezených 

oblastech. Princip zástupné žaloby spočívá v tom, že na konci úspěšného soudního řízení 

budou mít spotřebitelé v ruce rozhodnutí konstatující porušení práva. Vymožení nároku však 

budou muset vymáhat v samostatném (individuálním) řízení o odškodnění, kde už nebude 

nutné prokazovat porušení práva, a budou tak mít snazší důkazní pozici. Oproti návrhu 

evropské směrnice je tak český návrh podstatně širší (srov. Tabulka č. 1 v kap. 2). 

Podíváme-li se na působnost právní úpravy hromadných žalob ve vybraných státech Evropy, 

které jsou nám geograficky, kulturně, sociálně, historicky, ekonomicky i právně nejblíže, 

zjistíme, že oproti té české zpravidla dopadá na menší okruh právních vztahů. Ve většině 

případů se primárně jedná o spotřebitelské vztahy a případně některé další dílčí oblasti, 

jako hospodářská či nekalá soutěž. Nejde však nikdy o celou oblast soukromoprávních vztahů.  

Má-li se stát institut hromadných žalob úspěšným nástrojem, který urychlí a zjednoduší 

vymáhání jednotlivých nároků, musí na jeho zavedení do civilního procesu efektivně reagovat 

i justiční systém. Zavedení hromadných žalob přitom na něj klade rozsáhle požadavky, 

jak finančního, tak i kvalifikačního, personálního a technického charakteru. V této souvislosti 

si vyžádá např. nezbytnost zvýšení odbornosti či nutnost specializace jednotlivých soudců 

v oblasti hromadných žalob či zvýšení provozních nákladů soudů. S tím však návrh 
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ani důvodová zpráva vůbec nepočítá. Je otázkou, zdali rozsah působnosti návrhu, který počítá 

s uplatněním hromadných žalob na všechny oblasti soukromoprávních vztahů, je adekvátní 

tomu, na co je české soudnictví schopné se bez předchozí zkušenosti a v krátkém čase připravit.   

Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů vedení hromadného řízení – opt-out, 

opt-in? 

Dalším významným aspektem zavedení hromadných žalob do českého právního řádu, 

který může ovlivnit nynější fungování civilního procesu, je volba režimu hromadného řízení. 

V této souvislosti je diskutováno, zdali bude hromadné řízení probíhat na principu 

přihlašovacím (opt-in), odhlašovacím (opt-out) či budou umožněny obě tyto varianty. 

Zatímco přihlašovací režim řízení představuje standardní mechanismus kontinentálního 

práva, řízení odhlašovací je typické spíše pro angloamerickou právní kulturu a v českém 

právním řádu tudíž nemá takové opodstatnění. Vítězí tak spíše paternalistický přístup ochrany 

práv jednotlivců na úkor principu autonomie vůle jednotlivce, typický pro naše právní 

prostředí.  

Je tedy otázkou, i s ohledem na zahraniční zkušenosti (srov. mapa států s režimem opt-out 

a opt-in v kap. 3), zda by odhlašovací režim nevnesl do českého procesního práva natolik 

zásadní změnu, která by popřela současné principy fungování civilního řízení. Přihlašovací 

řízení je totiž nejčastějším vůdčím režimem hromadného řízení, které se uplatní celkově v 11 

evropských státech, a to včetně všech sousedních států ČR, ve kterých je institut hromadných 

žalob zaveden. Pouze ve 4 evropských státech funguje hromadné řízení ryze na odhlašovacím 

principu. Dalších 5 evropských států pak používá smíšený režim hromadného řízení, 

a tedy umožňuje využít, jak přihlašovací, tak odhlašovací řízení. 

Jaké jsou další problematické aspekty návrhu zákona? 

Dalším klíčovým faktorem nové úpravy může být i odměna pro žalobce, kterou se do civilního 

procesní práva zavádí institut tzv. success fee, tedy procentuální odměnu z vysouzené částky, 

a to na úkor přisouzeného plnění. Stejně jako v případě odhlašovacího režimu se jedná 

o institut typický pro angloamerickou právní kulturu, který česká právní úprava v soudním 

řízení nezná. Významným aspektem v této souvislosti je i zohlednění návrhu směrnice 

o zástupných žalobách. Ta totiž upravuje výslovný zákaz podílových odměn pro kvalifikované 

subjekty. Lze tedy dovodit, že současný český návrh zákona by s ní byl v případě jejího přijetí 

v příkrém rozporu. 

Oproti návrhu evropské směrnice obsahuje český zákon extenzivněji i úpravu zpřístupnění 

dokumentů. Rovněž zjištěné zkušenosti z USA ukazují, že povinnost zpřístupnění dokumentů 

a související riziko negativní publicity, vede ve většině případů žalované k přistoupení 

na nevýhodné podmínky smíru. Ačkoliv by jim právo třeba svědčilo, hrozba hromadného 

soudního řízení, jeho zneužitelnost a rozsah případných reputačních škod vedou k rozhodnutí 

vyhnout se hromadné žalobě za každou cenu.  

Evropský zákonodárce dále počítá s omezením časové působnosti zástupné žaloby jen 

na nároky vzniklé po přijetí směrnice, zatímco český návrh chce uplatňovat nároky hromadně 

i zpětně. Bezprecedentní je z komparativního pohledu i navržené propadnutí žalobci (členy 

skupiny) nevyzvednutého plnění státu. 
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Jaká doporučení z analýzy vyplývají? 

Z provedené komparativní analýzy lze závěrem doporučit, aby před přijetím zákona byly 

zváženy všechny alternativy a možnosti, které představují zahraniční zkušenosti s kolektivním 

vymáháním soukromoprávních nároků. V případě volby jednotlivých institutů by měl být 

zvolen spíše opatrnější a konzervativnější přístup, aby se v České republice neopakovaly 

negativní zkušenosti tak, jak je známe například z Polska nebo USA. Jedině tak lze zaručit, 

že hromadné žaloby budou představovat užitečný nástroj v civilním procesu, a nikoliv 

prostředek revoluce, se všemi jejími negativními důsledky.  
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