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V čem spatřujete největší riziko hromadných žalob? 

15 % 

78 % 

4 % 2 % 

Ve zvýšeném
tlaku na kvalitu
a dodržování

zákona

Ve zneužití ze
strany

konkurence

V ničem,
hromadné

žaloby se nás
nedotknou

Nevím, o
hromadných

žalobách slyším
poprvé

43 % 

50 % 

7 % 

Finanční expozice v
případě prohry

Poškození reputace
společnosti

Dopad do provozu
společnosti

2018 2019 
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Mnohé faktory, které přispěly k úspěchu hromadných žalob v USA, v ČR chybí 

Bez sektorových omezení Bez sektorových omezení 

Žalovat může člen skupiny při splnění podmínek Žalovat může člen skupiny 

Opt-in/opt-out Opt-out 

Náhrada škody ve skutečné výši Trojnásobná náhrada škody (punitive damages) 

Neúspěšný žalobce nehradí náklady 

Extenzivní zpřístupnění důkazních prostředků 

(discovery) 

Neúspěšný žalobce hradí náklady 

Zpřístupnění důkazního prostředku ? 

? 
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Zpřístupnění důkazního prostředku v praxi 

Seznamu všech klientů banky, kteří v rozmezí let 2010–2018 uzavřeli 

smlouvu o produktu X? 

Veškeré komunikace s externími poradci týkající se úniku látky Y ze 

zařízení Z do podzemních vod? 

Veškerá interní komunikace a dokumentace týkající se úniků 

zákaznických dat v posledních pěti letech? 

Může se 

žalobce 

domáhat: 
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Příklad z mezinárodní arbitráže – Redfern schedule 

Č. 
VYMEZENÍ 

DOKUMENTŮ 
ZDROJ VÝZNAM A PŘIMĚŘENOST 

STANOVISKO 
ŽALOVANÉHO 

REPLIKA ŽALOBCE ROZHODNUTÍ SOUDU 

(1)   

Seznam všech klientů 

žalovaného, kteří v 

rozmezí let 2010–2018 

uzavřeli smlouvu o 

produktu X 

Žaloba 

odst. 7 

Dokument je nezbytný pro 

vymezení skupiny a určení 

výše nároku 

Rozsah požadovaných 

dokumentů je nepřiměřený. 

Pro vymezení skupiny  

a určení výše nároku není 

třeba osobních údajů klientů. 

Mohlo by  dojít k porušení 

bankovního tajemství. 

Žalobce na požadavku 

trvá. 

Žalovaný je povinen 

zpřístupnit 

anonymizovaný seznam 

všech svých klientů, kteří 

v rozmezí let 2010–2018 

uzavřeli smlouvu o 

produktu X 

(1)   

Veškerá komunikace 

žalovaného s externími 

poradci týkající se úniku 

látky Y ze zařízení Z do 

podzemních vod 

Žaloba 

odst. 12 

Dokumenty jsou nezbytné  

a přiměřené pro určení, zda 

žalovaný v reakci na havárii 

jednal o odbornou péčí. 

Rozsah požadovaných 

dokumentů je nepřiměřený, 

zejména chybí jakékoli 

časové vymezení a vymezení 

druhu komunikace. 

Komunikace s právními 

poradci je důvěrná. 

Žalobce nesouhlasí, že 

rozsah požadovaných 

dokumentů je 

nepřiměřený, nicméně 

upřesňuje, že se jedná o 

e-maily, dopisy a 

memoranda z období 

1.3.2017 až 15.7.2018. 

Žalovaný je povinen 

zpřístupnit e-maily, dopisy 

a memoranda z období 

1.3.2017 až 15.7.2018, 

s výjimkou komunikace 

s advokáty. 

(1)   

Veškerá interní 

komunikace a 

dokumentace 

žalovaného týkající se 

úniků zákaznických dat 

v posledních pěti letech 

Žaloba 

odst. 3 

Žaloba 

odst. 4 

Dokumenty jsou nezbytné  

a přiměřené pro určení, zda 

zveřejněná zákaznická data 

pocházejí od žalovaného. 

Žalobce nepředkládá žádná 

skutková tvrzení svědčící pro 

závěr, že zveřejněná 

zákaznická data pocházejí od 

žalovaného. Jedná se o 

klasickou fishing expedition. 

Žalobce na požadavku 

trvá. Bez požadovaných 

dokumentů není schopen 

svá skutková tvrzení 

blíže specifikovat. 

Zamítá se. Není zřejmý 

význam požadovaných 

dokumentů pro předmět 

sporu a rozsah 

požadovaných 

dokumentů je 

nepřiměřený. 



© Allen & Overy LLP 2019 6 



© Allen & Overy LLP 2019 7 

Shrnutí 

Life, uh, finds a way… 
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Kontakt 

Kontakt 

Tel  222 107 124 

robert.pavlu@allenovery.com 

Robert Pavlů 
Advokát 
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Dotazy? 

Tato prezentace neobsahuje vyčerpávající přehled právní úpravy v daných oblastech. Klientům doporučujeme, aby vyhledali 

právní radu v souvislosti  

s konkrétní plánovanou transakcí. 

 

Veškeré odkazy na „Allen & Overy“ znamenají firmu Allen & Overy LLP a/nebo její přidružené kanceláře. Jakýkoli odkaz na 

partnera v souvislosti s Allen & Overy LLP znamená společníka, konzultanta či zaměstnance Allen & Overy LLP s příslušným 

postavením a kvalifikací nebo osobu s odpovídajícím statusem v některé  

z přidružených kanceláří Allen & Overy LLP. 


