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Ve kterých zemích EU je 

možné kolektivní vymáhání 

nároků spotřebitelů? 



beuc.eu 



Portugalsko 

• od 1995 

• podat žalobu mohou občané, 

spotřebitelské a další organizace i některé 

státní subjekty 

• opt-out s možným odhlašováním 

• významná role soudu 

• ex offo shromažďuje důkazy 

• žalobce platí náklady pouze, když je zcela 

neúspěšný, maximálně však v poloviční 

výši 



Belgie 

• od 2014 

• žalobu může podat autorizovaný zástupce 

• opt-out i opt-in 

• rozhoduje soud 

• povinné sudiště v Bruselu 

• posouzení přípustnosti – 6 měsíců 

mediace – soudní spor 



Slovinsko 

• od 2017 

• nezisková organizace se zaměřením na 

konkrétní oblast 

• opt-out i opt-in – rozhoduje soud v rámci 

certifikace 

• „looser-pays“ princip 

• omezení hodnoty sporu na max. 20 % 

odhadované reálné celkové hodnoty, nejvýše 

10.000 EUR 

• odměna pro právního zástupce 30 %, 

pokud nese rizika, jinak 15 % 



Nizozemsko 

• od 2005, resp. 2019 

• do r. 2019 byla možná pouze smírná dohoda 

s „porušitelem“, takže pokud nespolupracoval, 

museli spotřebitelé své nároky na kompenzaci 

uplatňovat individuálně 

• systém se ukázal jako nefunkční 

• nově soud v jednom řízení rozhoduje o 

tom, zda žalovaný porušil právní předpisy 

+ o kompenzaci spotřebitelů 

 



Úspěšné případy 

• Belgie 2014 – doprava 

• 44.000 přihlášených spotřebitelů nebylo kompenzováno 

za problémy spojené se stávkami na železnicích 

• prostřednictvím žaloby dosáhli na kompenzaci + došlo 

ke změnám na straně dopravce 

• Portugalsko 2010 – vzdělávání 

• soukromá vzdělávací instituce umožňovala placení 

školeného prostřednictvím úvěru od externí společnosti 

• škola ukončila v r. 2002 své aktivity, ale poskytovatel 

úvěru to nezohlednil a dále požadoval splácení 

• Portugalský Nejvyšší soud potvrdil, že praxe byla 

nezákonná, což vedlo k dohodě o vypořádání – 1.200 

spotřebitelů získalo kompenzaci mezi 400 a 1.200 EUR 



Jaké možnosti poskytuje 

české právo? 



Bagatelní nárok 
(do 10.000 Kč) 

ADR 

Elektronické 
komunikace 

(ČTÚ) 

Energetika 
(ERÚ) 

Finanční služby 
(FA) 

Další nároky 
(ČOI) 

Správní řízení 

ČTÚ 

ERÚ 

FA 

Soud 

Veškeré nároky 

Nemožnost 
odvolání, pouze 

stížnost k ÚS 



Možnosti spotřebitelské 

organizace 
• žaloba na zdržení se protiprávního 

jednání dle § 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele 

• po úspěchu ve věci by jednotlivci 

teoreticky mohli uplatňovat své nároky 

individuálně, např. prostřednictvím 

evropského řízení o drobných nárocích 

• příklad Nizozemska však ukazuje, že to není 

zcela smysluplná cesta 

• modelové deklaratorní žaloby v Německu 



Naše zkušenost 

• žaloba proti O2 v r. 2016 

• jednostranná změna obchodních podmínek v 

neprospěch zákazníka bez možnosti výpovědi 

smlouvy na dobu určitou 

• zákazníkům byla zcela vypnuta data, jakmile 

vyčerpali svůj datový limit 

• po více než roce došlo ke zpětvzetí žaloby, 

protože v mezidobí nastala změna zák. o 

elektronických komunikacích, která problém 

vyřešila 

• procesní problémy 

 



Závěry? 

• systémy pro hromadný postup spotřebitelů 

fungují v řadě zemí EU a jsou úspěšně 

používány 

• ke zneužití institutu v rámci EU nedochází 

• zvýhodnění spotřebitelských organizací, co se 

týče nákladů řízení 

• vymáhání drobných nároků je v rámci českého 

právního řádu problematické, nejde jenom o 

„racionální apatii“ 

• neziskové subjekty mají být nositelem 

hromadného řízení X financování hromadného 

řízení a neziskových subjektů v ČR 



Dotazy 
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Děkuji za pozornost! 
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