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Mají hromadné žaloby  
v českém právním řádu své místo? 

 

• MSp se domnívá, že ANO: 

 Úspora finančních prostředků (stát, účastníci) 

 Odbřemenění soudů 

 Usnadnění přístupu k justici pro vybrané skupiny „slabších“ osob 

 Podpora uplatňování určitého typu nároků 

 Bezrozpornost rozhodování 

 



Probíhající odborná debata 

 

 Zaznívají argumenty pro a proti – každý má svoji představu 

 Cílem předkladatele je zajistit: 

VYUŽÍVANÉ + ZNEUŽÍVANÉ HŘ X 

VYUŽÍVANÉ + NEZNEUŽÍVANÉ HŘ ✔ 

NEVYUŽÍVANÉ + NEZNEUŽÍVANÉ HŘ X 



Harmonogram postupu prací 

 

• Věcný záměr schválen v dubnu 2018 

 

• Návrh zákona   

  na Úřad vlády předložen koncem července 2019 

  první LRV 3.10.2019 – přerušena s ohledem na odlišné názory členů 

 zapracování připomínek LRV – nový návrh předložen 28.11.2019 

  druhá LRV projedná upravený návrh 12.12.2019 
 

• Účinnost 1 rok od přijetí – odhad polovina 2022 (?) 

 



Jak se změnil návrh zákona po zapracování 
připomínek LRV? 



Základní koncepční změny I 

• Omezení investorského principu – procesní legitimaci má jen 

– poškozený (např. spotřebitel) a  

– nezisková osoba (např. dTest) 
• pouze etablované, minimálně 2 roky aktivní, nezávislé a zkušené 

nevládní neziskové organizace 

 
 

Úplné vypuštění tzv. správce skupiny!  

Zároveň posílení NNO 

 

 



Základní koncepční změny II 

• Posílení neziskových organizací 

– Promítnutí principů směrnice a tzv. „reprezentativní žaloby“ 

– Nově mají klíčovou úlohu  

– Nejvýhodnější postavení mají tzv. spotřebitelské neziskové osoby  

• Zpřísnění podmínek pro vedení hromadného řízení 

• Omezení odhlašovacího hromadného řízení na „nezbytné minimum“ 

• Omezení zpřístupnění dokumentů jen na „nezbytné minimum“ 

• Vypuštění zvláštní úpravy insolvenčního řízení 

 

 

 



Základní parametry návrhu 
zákona 



Hromadné řízení 

 

 = občanské soudní řízení, ve kterém se žalobce jednou 
žalobou domáhá ochrany tvrzených práv nebo oprávněných 
zájmů více osob (= skupiny) se stejným či obdobným skutkovým 
nebo právním základem 

 

- Zásadně probíhá jako přihlašovací HŘ 

- X výjimečně je připuštěno odhlašovací HŘ 

 



Subjekty hromadného řízení 

• Žalobce 

– člen skupiny nebo nezisková osoba (§ 13) 

– povinnost jednat v zájmu skupiny 

– povinnost být zastoupen advokátem 

• Žalovaný 

• Zúčastněný člen skupiny 

– Člen skupiny, jehož tvrzené právo se projednává v hromadném řízení 

 Odlišení dle přihlašovacího hromadného řízení/odhlašovacího hromadného 
řízení 

– Není (vedlejším) účastníkem, ale má taxativně vyjmenovaná procesní práva 

 

 



Podmínky přihlašovacího HŘ 

• Obecně 

– Písemný souhlas 10 poškozených 

– Početnost (aspoň 10 poškozených) 

– Podobnost nároků (stejný či obdobný skutkový nebo právní základ) 

– Vhodnost (je vhodnější než jiné formy „kumulace řízení“) 

– Adekvátní zastoupení (zákaz střetu zájmů) 

– Zákaz zneužití! 



Podmínky odhlašovacího HŘ 

• Obecné + zvláštní podmínky odhlašovacího HŘ: 

– Písemný souhlas 100 osob 

– Nárok jednotlivce příliš nízký –  3 000 Kč 

– Podmínky solventnosti a transparentního financování (zákaz zneužití 
v konkurenčním boji) 

– Pouze pro tuzemské poškozené, zahraniční poškození se musí výslovně 
přihlásit 

 



Průběh řízení I 

• Přípustnost hromadné žaloby 

– Zkoumá soud v úvodu – zejména zda je HŘ na místě a nejde o 
zneužívající podání 

– Není uveřejňováno v rejstříku! 

– Soud rozhoduje usnesením (lze podat OP) 

• HŘ ve věci samé 

– Dochází k informování v rejstříku 

– Členové skupiny se mohou přihlásit podáním/odhlásit oznámením 
(lhůta 2-6M) 

 



Průběh řízení II 

• Rozsudek 

– Zavazuje zúčastněné členy skupiny 

– Lze uzavřít též smír (kontrola soudem) 

– OP může podat jen žalobce, ale zúčastnění členové skupiny se mají 
právo vyjádřit 

• OPT-OUT: Plnění na základě rozsudku 

 

 Výkon rozhodnutí: přednost má „hromadná“ exekuce (-> do úschovy 
soudu) 

 Insolvenční řízení: jako v individuálním řízení 



Zpřístupnění dokumentů 

• Slouží k narovnání informačního deficitu 

• Původní široké pojetí nově omezeno jen na rozsah čl. 13 
Návrhu směrnice 

– lze využít jen v řízeních, je-li žalobcem neziskové organizace nebo je-li 
vedeno jako odhlašovací HŘ 

– vypuštění drakonických pokut ukládaných soudem z moci úřední 

– požaduje se subsidiarita a proporcionalita  

– zajištěna ochrana obchodního nebo jiného tajemství a povinnosti 
mlčenlivosti (např. advokáta) 

– Následky nesplnění se mohou projevit v rámci hodnocení důkazů 

 



Pojistky proti zneužití 

• Důležitým principem úpravy je ochrana před zneužíváním -> celá řada pojistek, 
např.: 

– Zvláštní oddělené „neveřejné“ řízení o přípustnosti (podmínka zákazu zneužití!) 

– Nezbytnost obstarat písemné souhlasy poškozených předem (10/100) 

– Povinnost žalobce jednat v zájmu skupiny  + riziko odvolání 

– Klíčová úloha etablovaných neziskových organizací 

– Evidentní důraz na přihlašovací HŘ  

– Výrazně vyšší SOP za odhlašovací hromadné řízení 

– Plná odpovědnost žalobce za náhradu nákladů řízení 

– Možnost žalovaného požadovat jistotu na náhradu nákladů řízení 

– Podmínka solventnosti (5% do úschovy soudu) a transparentnosti financování  

– Kroky žalobce v rejstříku -> je pod „drobnohledem“ 

 

 



Návrh nové směrnice EK o 
zástupných žalobách 



Návrh směrnice - vývoj 

• Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu 
kolektivních zájmů spotřebitelů – předložen v dubnu 2018 

• Na Radě COPMET byl dne 28.11.2019 schválen tzv. obecný 
přístup  

 ČR vyjádřila podporu  

 Podpořily jej všechny ČS s výjimkou 2  

Navazovat budou trialogy mezi E. parlamentem, E. komisí a 
Radou EU  



Návrh zákona v kontextu  
směrnice 

• Návrh směrnice je flexibilní a nechává státům prostor pro 
uvážení 

• Návrh českého zákona prostor pro uvážení využívá, nicméně 
respektuje principy směrnice  

– tj. zejména důraz na neziskové organizace a jejich podporu 

 

 Aktuální verze návrhu zákona plně odpovídá znění 
návrhu směrnice z listopadu 2019! 

 

 

 

 

 



Děkuji za pozornost. 
Kontakt: ajanouskova@msp.justice.cz 


